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مقدمه
در باب چهارم کتاب دو فصل وجود دارد:
فصل اول در بارة قضيه واقسام آن فصل دوم در بارة احكام قضايا همچون تناقض وعكس نقيض وعكس مستوی در اين فصل از
صفحة  171شروع میشود.
نكته  1ـ تعريف قضيه يا خبر يا عقد يا قول جازم .
قضيه به مرکب تامی گفته میشود که متصف کردن امر به صدق يا کذب صحيح است مثل :زيد قائم ،ليس زيد بقائم .ان کانت
الشمس طالعة فالنهار موجود.
اين تعريف از دو قسمت تشكيل شده است:
الف  :مرکب تامی است ...مرکب تام در تعريف جنس قريب میباشد که شامل خبر وانشاء میشود چون خبر مرکب تام است
چنان که انشاء مرکب تام است.
ب « :متصف کردن او به صدق يا کذب صحيح است« اين بخش از تعريف عرض خاص ويا فصلب برای خبر میباشد که انشاء را از
تعريف خبر خارج میکند .به دليل اينكه انشاء مرکب تامی است که اتصاف او به صدق يا کذب صحيح نيست مانند اضرب با اين توضيح
تعريفی که برای خبر ارائه شد رسم تام يا حد تام است .
نكته  1ـ تعريف انشاء
انشاء به مرکب تامی گفته میشود که متصف کردن او به صدق وکذب هيچ نيست به دليل اينكه انشاء حاکی از واقيعتی نيست که
اگر مظابق با او باشد او را متصف به صدق نماييم واگر مظابق نباشد او را متصف به کذب نماييم .
اشكال بر تعريف خبر وانشاء
بعضی از انشاءها از قبيل استفهام انسان عالم ،سؤال انسان غنی به آرزو کردن انسان واجد وغيره متصف به کذب میشوند مثال اگر
انسانی که عالم به قيام زيد است سؤال نمود :هل زيد قائم؟ میگوييم اين کالم دروغ است ويا اگر انسانی که دارای مال ومنال است در
خواست کمك مالی نمود وگفت :أعطنی درهما میگوييم :اين کالم دروغ است.
اين گونه از انشاءات اوال داخل در تعريف خبر میشوند پس تعريف مانع اخبار نيست.
ثانيا :از تعريف انشاء خارج میشوند پس تعريف انشاء جامع افراد نيست.
خالصه اشكال :تعريف خبر مانع اغيار نيست وتعريف انشاء جامع افراد نيست.
جواب :برای حل اين اشكال يك قيد به تعريف خبر وانشاء اضافه میشود وآن قيد (لذاته) است .در اين صورت تعريف اين دو چنين
میشود :القضيه هی المرکب التام الذی يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته يعنی خبر مرکب تامی است که خود او متصف به صدق يا
کذب میشود.
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با اضافه کردن اين قيد اشكال بر طرف میشود ،چون خود اين انشاءات متصف به صدق يا کذب نم شوند بكله معلول ومعنای
التزامی اين انشاءات که کلمی خبری است به کذب متصف شده است ولذا اين امور داخل در تعريف انشاء بوده واز تعريف تعريف خبر
خارج میباشد.
مدلول التزامی اين انشاءات به ترتيب عبارتند از :من جاهل هستم ،من بی چيز هستم ،من واجد نيستم دليل بر اين که اين انشاءات
دارای يك معنای التزامی هستند که خبر میباشد اين است که استفهام حقيقی هميشه از جهل وسوال از حاجت ونياز وتمنّا از فقدان
ناشی میشود .پس کسی که استفهام میکند الزمهاش اين است که خبر از جهل خود میدهد ويا کسی که سوال میکند الزمهاش اين
است که خبر از حاجت خود میدهد ويا کسی که تمنّی میکند خبر از فاقديّت خود میدهد اين لوازم که خبر هستند متصف به صدق
يا کذب میشوند نه خود اين انشاءات.
توجه :اگر قيد «لذاته« هم اضافه نمیشد باز اشكال به تعريف وارد نبود ولی برای واضحتر شدن اين قيد اضافه شد .چون تعريف
خبر وانشاء بدون اضافة اين قيد چنين بود:
خالصه :اگر قيد «لذاته« نيآمده بود با هم اشكال وارد نبود ولی برای وضوح بيشتر به اين تصريح شد.
نكته  1ـ در قضيه شرظيه صدق وکذب به اجزای قضيه متوجه نمیشود بلكه به اتصال وانفصال متوجه است.
نكته  1ـ قضيه بر دو قسم است :الف  :ملفوظه بـ :معقوله .
تعريف شامل هر دو قسم میشود .
نكته  3ـ طبق نظر بعضی قضيه غير از تصديق است .
نكته  4ـ نامگذاری قضيه به قضيه از باب نامگذاری کل به اسم جزء است.
قضيه در يك تقسيم بر دو قسم است:
1ـ قضيه حمليه به قضيهای گفته میشد که در امر حكم به اتحاد يعنی يكی بودن وثبوت چيزی برای چيزی ويا نفی اتحاد ونفی
ثبوت چيزی برای چيزی شده است مثال :الحديد معدن معدن ،ليس الكاذب بمؤمن.
در مثا اول حكم به ثبوت معدن برای حديد شده است .در مثال دوم مؤمن از کاذب نفی شده است.
3ـ قضيه شرطيه به قضيهای گفته میشود که اوال حد اقل از قضيه تشكيل شده باشد.
ثانيا بيناين دو قضيه يك نسبت وجود دارد که اين نست اتصال ووابستگی وپيوند ويا انفصال وجدائی ونبونيت میباشد ويا عدم
اتصال وانفصا مثال :اذا اشرقت الشمس فالنهار موجود.
در اين قضيه بين جملة (اشرقت الشمس) و (النهار موجود) که هر کدام يك قضيه حمليه میباشند نسبت وابستگی وتوقف بر قرار
است .اللفظ مفرد او مرکب در اين قضيه بين دو جمله (اللفظ مفرد) و (اللفظ مرکب) که هر کدام يك قضية حميلة میباشند نسبت
انفصال وجدايی بر قرار است .
نكته :تقسيم قضيه به حميله وشرطيه تقسمی بر حسب رابطه ونست حكميه است.
اگر رابطه اتحادی باشد حمليه واگر از نوع تالزم يا متعاند باشد شرطيه است .
قضيه شرطيه بر دو قسم است:
الف :شرطيه متصله اگر نسبتی که ميان دو قضية شرطيه وجود دارد نسبت اتصالی ووابستگی وپيوستگی وتوقف باشد قضيه شرطيه
متصله گويند .مثال :ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجود نسبتی که بين کانت الشمس طالعة والنهار موجود است نسبت وابستگی
است يعنی وجود نهار وابسته به طلوع خورشيد است به طوری که طلوع خورشيد که آمد وجود نهار نيز میآيد.
ب :شرطيه منفصله اگر نسبتی که در قضيه وجود دارد نسبت انفصا وجدايی وبيدنيت وعدتم توقف باشد به قضيه شرطيه منفصله
گويند .مثال :العدد زوج او فرد نسبتی که بين العدد زوج و العدد فرد است نسبت انفصال است يعنی بين اين دو قضيه عناد وبينونيت
است.
نكته :ادات اتصال در عبی همان ادات شرط ودر فارسی «اگر ،هرگاه ،هنگامی که ،هر زمان«.
ودر سالبه فقط لفظ «چنين نيست که« اضافه میشود ودر عربی لفظ «ليس« به يكی از ادات شرط متص نمیشود و ادات انفصال
«إما ،أو والفاظی از اين قبيل است«.
قضيه چه حمليه وچه شرطيه منفصله وچه شرطيه متصله بر دو قسم است:
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الف :موجبه ـ حمليه موجبه :آن است که در آن حكم به ثبوت چيزی برای چيزی شده است.
شرطيه متصله موجبه :آن است که نسبت بين دو قضيه اتصال ووابستگی باشد.
شرطيه منفصله موجبه :آن است که نسبت بين دو قضيه انفصال وبينونيت باشد.
مثال :زيد قائم ،ان کانت المشس طالعة فالنهار موجود ،العدد زوج أو فرد.
بـ :سالبه ـ حمليه سالبه :آن است که در او حكم به عدم ثبوت چيزی برای چيزی شده است.
شرطيه متصله سالبه :آن است که نست بين دو قضيه نفی اتصال باشد.
شرطيه منفصله سالبه :آن است که نسبت نفی عناد وانفصال باشد.
مثال :ليس زيد قائما ،ليس کلما کانت الشمس طالعة کان الليل موجودا ،ليس العدد اما أن يكون زوجا و إما ان يكون منقسما
بمتساويين.
نكته  1ـ نامگذاری قضيه موجبه به حمليه ومتصله ومنفصله به طريق حقيقت است چون معنای عمل حمل وانفصال واتصال در
موجبه تحقق پيدا میکند واما سالبه به طريق مجاز است .
نكته  1ـ بر ايجاب وسلب کيف قضيه میگويند.
نكته  3ـ يكی از انواع قضايای حمليه ،حملية مرددة المحمول است اين قضيه به قضيه منفصله شباهت دارد واما وجه امتياز بين
اين دو در اين است که در مردّده المحمول موضوع بر ادات انفصا مقدم میشود ودر منفصله بالعكس است.
مثال :إما ينتفی المرکب بانتفاء أحد أجزائه او جميعها «منفصله«.
المرکب ينتفی إما بانتفاء أحد أجزائه او جميعها «مردّدة المحمول« .
نكته  1ـ قضيه حمليه طبق يك نظريه از سه جزء تشكيل شده است.
الف :موضوع ويا محكوم عليه آن است که بر او حكمی بار میشود .بـ :محمول يا محكوم به آن است که به وسيلة او حكمی بار
میشود .جـ :نسبت بين موضوع وعدل به آنچه که داللت بر اين نسبت میکند رابطه گويند.
مثال :زيد قائم به «زيد« موضوع وبه «قائم« محمول گويند زيد وقائم نسبتی وجود دارد واال مفيد نبود.

نكته  2ـ قضيه شرطيه نيز از سه جزء تشكيل شده است.
الف :مقدم به شرط در قضيه شرطيه مقدم گويند .بـ :تالی به جواب وجزاء در قضية شرطيه تالی گويند .جـ :نسبت بين مقدم وتالی
به آنچه که داللت بر اين نسبت میکند رابطه گويند.
مثال :اذا اشرقت الشمس کان النهار موجودا« :اشرقت الشمس ،مقدم بر «کان النهار موجودا« تالی گويند .بين اين دو قضيه نسبت
اتصال بر قرار است وبه «اذا« رابطه میگويند.
تذکر :هر قضيه شرطيه متطله طبيعت قضيه داللت دارد که کدام جزء مقدم وملزوم وکدام جزء تالی والزم است مثال در اذا اشرقت
ووجود نهار تالی است چون اول علت برای دوم است بر خالف قضيه شرطيه منفصله که طبيعت قضيه
الشمس کانت النهار
داللت ندارد که کدام جزء مقدم وکدام جزء تالی است چون عناد يك شیء يا شیء ديگر مستلزم آن است که آن شیء ديگ نيز معاند با
شیء اول باشد ولذا تفاوت ندارد که جزء اول را مقدم وجزء دوم را تالی بناميم ويا بالعكس ولی از باب الحاق به متصله وتبعيت از متصله
به جزء اول مقدّم وبه جزء دوم تالی گويند .
فائده :رابطه در شرطيه متصله ادات شرط وفاء جزاء
ودر شرطيه منفصله ادات هم چون إمّا و أو میباشد .
قضية حمليه دو صورت دارد:
الف :يك مرتبه موضوع قضيه جزئی حقيقی میباشد در اين صورت به قضيه شخصيه ومخصوص گويند.
مثل :محمد رسول اهلل ،هذا انسان ،شيخ اشراق شاخصه مینامد.
بـ :يك مرتبه موضوع قضيه حمليه کلی میباشد در اين صورت قضيه سه حالت پيدا میکند که در هر حالتی اسم مخصوص دارد:
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1ـ يك مرتبه مراد از کلّی من حيث هو است يعنی مراد معنای کلّی است با قطع نظر از افرادش به عبارت ديگر محمول برای خود
معنای کلّی است نه افراد آن در اين صورت به قضيه طبيعيه گونيد .چون حكم برای طبيعت وحقيقت وچيستی موضوع است نه افراد
آن مثال :االنسان کلّی :االنسان نوع ،الحيوان جنس ،الناطق فصل ،الضاحك عرض خاص در تمامی اين امثله محمول از برای خود معنای
کلی است نه افراد موضوع وچون افراد متصف به کلی ونوع وجنس و ...نمیشوند.
2ـ يك مرتبه حكم برای افراد کلی است نه معنای کلی ولی در قضيه موضوع به صورت کلی آورده شده است تا کلّی همچون
آينهای افراد را نشان میدهد وعنوان برای افراد قرار گيرد ولی در قضيه مقدار افراد بيان نشده است که محمول برای چه مقدار از افراد
کلی میباشد که موضوع قرار گرفتهاند .در اين صورت به قضيه مهمله گويند .چون بيان مقدار افراد در چنين قضيهای متروك مانده
مانده است .مثال :االنسان فی خسر ،رئيس القوم خادمهم در اين دو مثال موضوع کلی است وحكم برای افراد است ولی بيان نشده است
که حكم برای تمامی اراد است يا برای بعضی افراد.
3ـ يك مرتبه حكم برای افراد کلی است نه معنای کلی ولی مقدار افراد موضوع در قضيه مشخص شده است که آيا حكم برای
تمامی افراد است يا برای بعضی افراد در اين صورت به قضيه محصوره يا مسوّره گونيد.
قضيه از جهت مقدار افراد موضوع بر دو نوع است
الف :کليّه :در صوتی که حكم برای تمامی افراد موضوع باشد مثل :کل امام معصوم.
بـ :جزئيه :در صورتی که حكم بری بعضی افراد باشد مثل :بعض االنسان يكذبون.
کالم ابن سينا در اشارات
اگر وجود ال باعث عموميّت وشمول شود و دخول تنوين باعث خصوصيت شود در زبان عرب قضية محمله وجود ندارد بلكه يا عموم
هستند ويا خصوص ولذا جزء محصوره قرار میگيرند ولی آيا ال وتنوين مفيد اين امور هستند يا خير مربوط به علم بالغت ونحو است
وما منطق را با آنها مخلوط نمیکنيم .
کالم مصنف حق اين است که در کالم عرب قضيه محمله وجود دارد زمانی که ال برای حقيقت باشد آنگاه به وسيلة ال اشاره به
ماهيّت مدخول آن شود با نظر به افراد مدخول ،ولی مقدار افراد موضوع مشخص شده است ولی اگر ال حقيقت برای استغراق باشد در
اين صورت مفيد عموم است .اما برای تعيين اينكه ال حقيقت مفيد عموم است يا خير قرينه الزم است .مثال در االنسان فی خسر اال
الذين آمنوا استثناء قرينه است که افراد از ال حقيت استغراق میباشد.
نكته  1ـ گته شد قضيه به اعتبار موضوع بر چهار قسم است :شخصيه ،طبيعيه ،مهملة و محصوره
در علم منطق تنها از قضية محصوره بحث میشود ولذا مباحثی که در آينده مطرح میشود از قبيل :تناقض ،تضاد ،تداخل ،عكس
نقيض ،عكس مستوی و ...تماما در بارة قضية محصوره است.
نكته  1ـ در اين نكته بايد توضيح داده شود که چرا در علم منطق از قضية شخصيه وطبيعيه ومهمله بحث نمیشود.
اما قضية شخصيه در محاورات زياد بكار میرود ولی در علم منطق از قضايای شخصيه ،همچون محمد رسول اهلل (ص) ،زيد قائم و...
به دو دليل بحث نمیشود:
مسايلی که در علم منطق بحث میشود مثل مسائل بقية علوم يك سلسله مسائل کلی است که با قضايای شخصيه تناسبی ندارد.
بـ :وسايلی که در علم منطق مطرح میشود يك سسله قانونها وقواعد عمومی است که در هر علم ودانشی مورد استاده قرار میگيرد
وبيان قانون کلی با قضيه شخصيه تناسبی ندارد .
فائده  1ـ قضايای شخصيه در علوم غير استداللی مثل تاريخ ،جغرافيا در جهان و ...دارای ارزش واعتباری میباشند .
فائده  1ـ از قضية شخصيه ـ بخصوصها ـ اصال بحث نمیشود چون کمالی از شناختن جزئيات نيست به دليل عدم تغيّر وعدم
ثبات آنها ولی در ضمن محصورات از شخصيه بحث میشود .
فائده  3ـ قضايای شخصيه در علوم ساقط است چون مقدّمات بهان میبايست دائم الصدق باشد وشخصيّات دوام ندارند .
القضيه طبيعيه در علم منطق از قضايای طبيعيه هم چون االنسان کلی ،االنسان نوع ،الحيوان جنس و ...بحث نمیشود.
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دليل :بر دليل اينكه قضية طبيعيه در حكم قضية شخصيه است چون همان طوری که موضوع در قضية شخصيه شامل غير خودش
نمیشود موضوع در قضية طبيعيه نيز چنين است .موضوع در طبيعيه اگر چه کلی است ولی اين کلی با توجه به مفهوم ومعنايی که
دارد موضوع واقع شده است واين کلّی با توجه به معنايش شامل غير خودش میشود .بله اگر اين کلّی حكايت از افرادی میکرد
وآينهای برای نشان دادن افراد میبود وداللت میکرد که محمول برای افراد موضوع است قضيه عموميت پيدا میکرد ودر حكم قضية
شخصيه نمیشد ولی در قضية طبيعيه امر چنين نيست بلكه موضوع حاکی از افرادش نيست چون محمول برای افراد موضوع ثابت
نيست .
فائده  1ـ از قضايای طبيعيه در علوم بحث نمیشود چون طبايع کلّی در خارج موجود نيست پس کمالی در شناختن آنها نيست
.
فائده  1ـ قضايای طبيعيه در بعضی از علوم مثل علم معرفة النفس ،علم حساب ،علم هندسه ،علم فقه ،علم وظائف االعضاء و...
زياد است .
اما قضية مهمله در علم منطق از قضايای مهمله نيز بحث نمیشود.
دليل :صغری ـ قضيه مهمله در حكم قضية جزئيه است چون شما اگر يك قضية مهمله داشته باشد همچون «االنسان فی خسر« در
اين قضيه دو احتمال وجود دارد:
 1ـ احتمال دارد حكم (در خسران بودن) در واقع برای تمامی افراد موضوع باشد .اگر حكم برای تمامی افراد موضوع باشد میشود
گفت حكم برای بعض االفراد ثابت است يعنی قيه جزئيه صادق است.
 2ـ احتمال دارد حكم در واقع برای بعضی از افراد موضوع باشد .اگر حكم برای بعض االفراد ثابت باشد در اين صورت نيز قضية
جزئيه صادق است .پس قدر متيقّن وقدر مسلّم در قضية مهمله صد آنها به طور جزئيه است يعنی در قضيه مهمله بعض االفراد قطعی
وزائد بر آن مشكوك است لذا اعتباری به زائد نمیشود.
کبری ـ وقضية جزئيه از محصورات است که در علم منطق مورد بحث قرار میگيرد.
مهمله بحث نمیشود
نتيجه :پس با وجود بحث از قضية جزئيه در ضمن
فائده  1ـ قضايای مهمله نه در علوم فلسفه اعتبار مستقل ندارند آنها را بايد در رديف قضايای جزئيه محصوره حذف کرد .
الفعل جزئيه نيست چون بين جزئيه ومهمله اين فرق وجود دارد که در
فائده  3ـ قضية مهمله در قوة قضيه جزئيه است
جزئيه سور ذکر شده است ولی در مهمله خير
فائده  4ـ قال فی االءشارات ص 1 21ـ إنما قال فی قوة الجزئيه النها ليست تدل بالوضع علی ذلك بل بالفعل.
گفته شد قضية حمليه محصوره به آن قضيهای گفته میشود که در آن افراد موضوع مشخص شده است يعنی شخصی شده است
که آيا محمول برای تمامی افراد موضوع است ويا برای بعضی افراد موضوع؟ وآيا محمول از تمام افراد موضوع سلب شده است يا بعضی
از افراد؟ با حفظ اين سخن گفته میشود به آن لفظی که در قضية حمليه بيانگر مقدار افراد است سور يا حاصر مثل کلمة کل وبعض
سور هر يك از محصورات چهار گونه چنين است:
الف  :سور موجبه کلّيه :کل ،جميع ،عامة ،کافة ،الم استغراق ،جمع مضاف وتمامی الفاظی که داللت دارند بر اينكه محمول برای
تمام افراد موضوع ثابت است.
ب  :سور سالبه کليّه :الشیء ،ال واحد ،نكرد در سياق نفی يا نهی وتمامی الفاظی که داللت دارند بر اينكه محمول از تمای افراد
موضوع سلب شده است.
ج  :سو سالبة جزئيه :ليس بعض ،بعض ...ليس ،ليس کل وتمامی الفاظی که داللت دارند بر اينكه محمول از بعضی افراد موضوع
سلب شده است.
د  :سور موجبة جزئيه :بعض ،واحد ،کثير ،قليل وتمامی الفاظی که داللت دارند بر اينكه محمول برای بعضی افراد موضوع ثابت
شده است.
نكته  1ـ کلمة سور در لغت به معنای ديوار شهری باشد که شهر را احاطه کرده است آنگاه به لفظی که به وسيلة آن مقدار افراد
موضوع بيان میشود سور گويند چون چنانكه سور شهر را احاطه میکند وحد ومرز آن را مشخص میکند اين الفاظ نيز بر افراد احاطه
میکند افرادی که حكم برای آنها ثابت است يا ثابت نيست .
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نكته  1ـ در پر لغتی از لغات :سور وجود دارد مثال در لغت فارسی
سور موجبه کليه :همه ،همگان :سراسر ،هر.
سور موجبه جزئيه :برخی ،پارهای ،بهری ،دستهای ،بخشی.
سور سالبه کليه :هيچ.
سور سالبه جزئيه :نه هر ،نه همه ،همه نه وامثال اينهاست .
نكته  3ـ از کلمات ليس کل ،ليس بعض ،بعض ...ليس ...هر سه مورد سور سالبه جزئيه میباشند ولی اين سه با يكديگر فرق
دارند.
فرق اين سه در شرح مطالع چنين آمده است :ليس کل بالمطابقة داللت بر رفع ايجاب کلی میکند پس معنای صريح ليس کل
حيوان انسانا اين است که ايجاب کلی مرتفع است آنگاه رفع ايجاب کلی يا به دفع اثبات از هر يك است (سلب کلی) ويا رفع اثبات از
بعضی است (سلب جزئی) وبنابر هر دو احتمال رفع اثبات از بعضی محقق است پس بااللتزام وال بر رفع اثبات از بعضی است وچون
سلب جزئی به طريق قطع آن الزم میآيد و سلب کلی به نحو احتمال ،اين لفظ به عنوان سور برای سالبه جزئيه مخصوص شده است
به خاطر اخذ به متيقّن ومسلّم وترك محتمل ومشكوك ولی دو لفظ اخير بالعكس است يعنی بالمطابقة دال بر سلب حكم از بعضی
هستند وااللتزام دال بر رفع ايجاب کلی میباشند آنگاه شرح مطالع بعد از اين بيان گويد صواب چيز ديگری است .
نكته  4ـ حق در سور اين است که بر موضوع وارد شود واالّ قضيه منحرفه خواهد بود که بحث آن میآيد.
نكته  1ـ گفته شد که قضيه حمليه به اعتبار موضوعش بر چهار قسم است :شخصيه ،مهمله ،محصوره وطبيعيه.

سه قسم اول در اين اقسام در قضية شرطيه نيز وجود دارد ولی اين اقسام که در قضية شرطيه پيدا میشود به اعتبار موضوع قضية
شرطيه نيست چون قضية شرطيه دارای موضوع نيست تا به اعتبار آن اين اقسام را پيدا کند بلكه اين اقسام به اعتبار ديگری برای قضية
شرطيه پيدا میشود که در نكته دوم میآيد .توجه به اين امر الزم ات که هر کدام از مقدم وتالی در قضية شرطيه چون در اصل قضيه
بودهاند دارای موضوع میباشند ولی به موضوع آنها اطالق موضوع شرطيه نمیشود .
نكته  1ـ قضيه شرطيه اعم از اينكه متصله يا منفصله باشد بر سه قسم است:
الف  :شخصيه :به قضيه شرطيه گفته میشود که اتصال وانفصال ويا عدم اتصال وانفصال در آنها مخصوص به زمان معين ويا
حالت معين میباشد مثل إن جاء علی غاضبا فال أسلم عليه سالم نكردن متوقف بر آمدن علی در حال غضب است.
اذا أمطرت السماء اليوم فال أخرج من الدار ،خارج شدن از دار متوقف بر بارش باران در امروزی میباشد.
واما ان تكون الساعة اال´ن الواحدة أو الثانية انفصال ايجاد کردهايم در ساعت که يا يك يا دو است ولی ساعت در زمان مشخص که
اآلن باشد.
ب  :مهمله :به قضيه شرطيهای گفته میشود که در آن حكم به اتصال وانفصال ويا عدم اين دو شده است ولی مشخص نشده
است که اين حكم در هر حالتی از حاالت ويا در هر زمانی از زمانهاست ويا اينكه مختص به حالت مشخص ويا زمان مشخص میباشد.
مثل :اذا بلغ الماء الكر فال ينفعل بمالقاة النجاسة در اين قضيه حكم شده است که عدم انفصال به نجاست متوقف بر کر بودن آب است
اما در قضيه مشخص نشده است که اين حكم در همه حاالت است ويا بعضی حاالت ويا در همه ازمنه است ويا در بعضی ازمنه ومثل:
القضيه اما ان تكون موجبة او سالبة در اين قضيه منفصله مشخص شده است که در هر حالتی ويا در هر زمانی قضيه از اين دو حالت
خارج نيست ويا در حالتی مشخص ويا زمان مشخص.
ج  :محصوره :به قضيه شرطيهای گفته میشود که در آنها مشخص شده است که اتصال وانفصال ويا عدم اين دو در تمامی حاالت
ويا ازمنه است ويا در بعضی از حاالت ويا ازمنه آنگاه اگر حكم در تمامی اوقات ويا حاالت کليّه واگر بعضی از اوقات ويا حاالت بود جزئيه
است.
مثال  1ـ کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود وجود نهار وابسته به طلوع خورشيد است در هر وقتی که طلوع شمس در آن
ممكن باشد.
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مثال  1ـ دائما إما ان يكون عدد الصحيح زوجا او فردا در اين قضيه مشخص شده است که حكم هميشگی است .مثال  3ـ قد
يكون اذا کان االنسان عالما کان سعيدا در اين قضيه مشخص شده که سعيد بودن گاهی الزم با عالم بودن انسان است نه هميشه .
فائده  1ـ محصور بودن ومهمل بودن شرطيات مربوط به افراد قضيه نيست بلكه مربوط به حال اتصال وانفصال است .

فائده  1ـ سر اينكه در شرطيه قضيه طبيعيه مطرح نمیشود اين است که در قضيه طبيعيه حكم از آن موضوع به عنوان يك
مفهوم کلّی ذهنی است و در اينجا اصال موضوعی مطرح نيست تا حكم بدان نسبت داده شود از اين دو جايی برا طرح قضيه طبيعيه
نخواهد بود .
فائده  3ـ عدهای از محققين میگويند طبيعيه در شرطيه نيز معقول است .
چنانكه قضيه حمليه دارای سور بود قضيه شرطيه محصوره نيز دارای سور میباشد.
الف  :شرطيه متصله که چهار صورت دارد:
1ـ موجبه کليه :سور آن کلّما ،مهما ،متی ،دائما إذ کان وامثال آن میباشد .
2ـ سالبه کليه :سور آن ليس ،ابدا ،ليس البتّه میباشد.
 3ـ موجبه جزئيه :سور آن قد يكون است.
 4ـ سالبه جزئيه :سور آن قد ال يكون ،ليس کلما ،ليس دائما است.
ب  :شرطيه منفصله که چهار صورت دارد:
 1ـ موجبه کليه سور آن دائما إما کذا أو کذا است.
 2ـ سالبه کليه سور آن ليس ابدا ،ليس البته است.
 3ـ موجبه جزئيه سور آن قد يكون إما کذا است.
 4ـ سالبه جزئيه سور آن قد ال يكون ،ليس ،دائما است .
نكته :سور شرطيه در فارسی به ترتيب :هر زمان ،هر گاه ،هيچ گاه ،گاهی اگر ،بعضی اوقات اگر ،چنين نيست که هر گاه وامثال اين
الفاظ است .
قضيه حمليه دارای موضوع تقسيمات میباشد.
الف  :تقسيماتی که در قضيه حمليه وجود دارد ودر قضيه شرطيه نيز ـ فی الجمله ـ وجود دارد مثل تقسيم قضيه به موجبه
وسالبه وتقسيم قضيه به شخصيه ومهمله وطبيعيه ومحصوره وتقسيم محصوره به کليه وجزئيه.
نكته :از اين تقسيمات در مباحث گذشته بحث شد.
فائده :علت اين که فی الجمله (در بعضی از تقسيمات نه همه) گفته شد ايت است که قضيه شرطيه در بعضی از تقسيمات فوق
شبيه به حمليه است نه همه تقسيمات .به دليل اينكه قضيه طبيعيه در حمليه وجود دارد وشرطيه وجود ندارد پس شرطيه در بعضی
ازتقسيمات فوق با حمليه مشترك است.
ب  :تقسيماتی که مختص به قضيه حمليه میباشد ود شرطيه وجود ندارد.
مثل تقسيم قضيه حمليه موجبه به اعتبار نحوه وجود موضوعش به ذهنيه وخارجيه وحقيقيه وبه اعتبار محصّل بدون موضوع
ومحمول ويا معموال بدون اين دو به محصله ومعدوله وتقسيم قضيه حمليه به اعتبار جهت به موجّهه ومطلقه.

چنان که اشاره شد تقسيم اول يعنی ذهنيه ،خارجيه ،حقيقيه تنها در موجبه است ولی دو تقسيم اخير در موجبه وسالبه است
اينكه بحث در بارة اين تقسيمات میباشد:
مقدّمه :قضيه حمليه بر دو نوع است.
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الف  :قضيه حمليه موجبه :اين نوع از قضيه اگر بخواهد صادق باشد بايد موضوعش وجود داشته باشد به دليل اينكه در قضيه
حمليه موجبه چيزی برای چيز ديگری ثابت میشود وثبوت يك شیء برای شیء ديگر متفرّع بر اين است که آن شیء ديگر باشد واالّ
قضيه کاذب خواهد بود.
مثل :زمانی که شما میگوييد زيد محصّل کوشايی است ابتدا بايست زيدی وجود داشته باشد تا ما بتوانيم در مورد او چنين وصفی
را بيان کنيم واال اگر زيد موجود نباشد گفتن اين قضيه کذب محض است.
ب  :قضيه حمليه سالبه :اين نوع از قضيه اگر بخواهد صادق باشد وجود موضوع برای آن شرط نيست چون قضيه حمليه سالبه در
دو صورت صادق است:
 1ـ موضوعش موجود باشد ولی محمول موجود نباشد در اين صورت به قضيه سالبه ،سالبه به انتفاء محمول گويند.
مثل اينكه چراغ در منزل است ولی روشن نيست در اين صورت شما میتوانيد اين قضيه صادقه را بگوييد :ليس السراج مضيئا.
 2ـ موضوعش موجود نباشد در اين صورت به قضيه سالبه به انتفاء موضوع گويند مثل اينكه چراغی در منزل نيست در اين صورت
شما میتوانيد اين قضيه صادقه را بگويد :ليس السراج مضيئا چون در مورد اشياء ويا اشخصا معدوم قضايای سالبه متعددی میتوان بيان
کرد که همگی راست باشد در حالی که قضيه موجبه صادق نخواهد بود ولذا میتوان قضايای سالبه ذيل را داشت:
أب عيسی لم يأکل ـ أب عيسی لم يشرب  :أب عيسی لم يتكلّم ـ شريك الباری ليس سميعا ـ شريك الباری ليس عليما و ...در
حالی که اين قضايا به صورت موجبه کاذب است .
با حفظ اين مقدّمه گفته میشود :قضيه حمليه از نحوه وجود موضوع بر سه قسم است :ذهنيه ،خارجيه ،حقيقيه.
نكته  1ـ عقيده فخر رازی اين است که در قضيه موجبه معدوله ،وجود موضوع شرط نيست برای تحقيق بيشتر در اين زمينه به
شرح مطالع رجوع شود .
نكته  1ـ در قضيه سالبه نيز وجود موضوع در ذهن الزم است چون سلب حكم است ودر حكم تصور محكوم عليه الزم است پس
در وجود ذهن موضوع سالبه وموجبه با يكديگر اشتراك دارند ولی در موجبه يك وجود ديگری نيز میباشد که در سالبه نيست وآن
موجود موضوع به وجوب ثبوت محمول برای آن است .
قضيه حمليه ازنظر نحوه وجود موضوع سه قسم است:
الف  :قضيه ذهنيه :قضيهای است که موضوع آن وجود خارجی نداشته بلكه در ذهن موجود است مثل اجتماع النقيضين است که
فقط در ذهن وجود دارد.

ب  :قضيه خارجيه :قضيه است که موضوع آن دارای وجود خارجی است ومحمول نيز بر لحاظ اين افراد خارجی بيان شده است
مثل کل جندی فی المعسكر مدّرب علی حمل السالح موضوع در اين قضيه جند است که در خارج وجود پيدا میکند آنگاه محمول
(مدرّب) هم به لحاظ افراد خارجی بيان شده است چه اينكه آموزش ديده از برای اراد خارجی جند است.
ج  :قضيه حقيقيه ،قضيهای است کهدر آن محمول از آن حقيقت وماهيت موضوع است منظور اين است که افرادی از موضوع که
در خارج وجود دارند محمول برای آنها ثابت است .افرادی که در خارج وجود ندارند نيز عل فرض وجودشان محمول برايشان ثابت است
مثل کل انسان حيوان موضوع در اين قضيه انسان است افرادی از انسان که در حال حاضر موجود هستند حيوان بودن برايشان ثابت
است افرادی که در حال حاضر معدوم هستند نيزعلی فرض وجودشان اين محمول برايشان ثابت است ولذا محتوای اين قضيه چنين
است :کل ما صدق عليه االنسان صدق عليه أنه حيوان .
نكته  1ـ در قضيه حقيقه حكم منحصر به افرادی که در خارج وجود دارند نيست بلكه حكم برای هر فردی است که وجود آن
فرض شود اعم از اينكه در خارج موجود باشد ويا معدوم باشد آنگاه اگر افراد در خارج موجود نباشند حكم برای افراد مفروضة الوجود
است مثل کل عنقاء طائر واگر افراد در خارج موجود باشند حكم منحصرا برای افراد موجود نيست بلكه برای افراد موجوده ومفروضة
الوجود هر دو میباشد مثل کل انسان حيوان بر خالف قضيه خارجيه که در آن وجود موضوع شرط است وحكم برای افراد خارجيه است
.
نكته  1ـ احوال االشياء علی ثالثة اقسام
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قسم يتناول االفراد الذهنيه والخارجيه المحققه والمقدّرة وهذا القسم يسمّی لوازم الماهيّات کالزوجيّه لالربعة وقسم يختص
بالموجود الخارجيه کالحرکة وقسم يختص بالموجود الذهنية کالملكيه والمراد بالقسم االول قسم يلحق الماهيّة من حيث هی مع قطع
النظر من خصوصيّة أن الوجودين فأينما وجدت الماهية کانت متصفة وهذا اقسم شامل لجميع االفراد الماهية الزمة لها واال لما کان
عارضة لها من حيث هی .
نكته  3ـ بين حقيقيه موجبه وخارجيه موجبه کليه عموم وخصوص من وجه است
مادة اجتماع کل انسان حيوان
مادة افتراق اول :کل عنقاء طائر حقيقيه نه خارجيه.
مادة افتراق دوم :کل شكل مثلث مع فرض أنه لم يوجد من االشكال اال المثلث خارجيه حقيقيه.
بين دو موجبه جزئيه :حقيقيه اعم از مطلق از خارجيه است
بين دو سالبه کليه :خارجيه اعم از حقيقيه است.
بين دو سالبه جزئيه :تبابين جزئی است .
قضيه حمليه ر دو قسم است
الف :قضيه حمليه متصّله :به قضيهای گفته میشود که موضوع ويا محمول آن يك شیء وجودی ومثبت باشد به عبارت ديگر اگر
اداة نفی جزء موضوع ويا محمول قرار نگيرد قضيه را محصّله گويند.
قضيه محصّله دو صورت دارد:
 1ـ موجبه مثل زيد قائم.
 2ـ سالبه مثل ليس زيد بقائم.
ب  :قضيه حمليه معدولة :به قضيهای گفته میشود که اداة نفی جزء موضوع ويا محمول ويا هر قرار گيرد.
قضيه معدوله سه صورت دارد:
 1ـ معدولة الموضوع :در صورتی که اداة نفی جزء موضوع موضوع قرار گيرد مثل :غير عالم مستهان ،غير عالم ليس بسعيد.
 2ـ معدولة المحمول :در صورتكی که اداة نفی جزء محمول قرار گيرد مثل :الهواء هو غير فاسد ـ الهواء ليسهو غير فاسد.
 3ـ معدولة الطرفين :در صورتكی که اداة نفی جزء موضوع ومحمول قرار گيرد مثال :ال عالم هو غير صائب الرأی ،غير مجد ليس
بغير مخفق فی الحياة .
نكته  1ـ به معدولة الموضوع به محصّلة المحمول وبه معدولة المحمول محصلة الموضوع گويند.
پس محصلة نيز سه قسم دارد :محصلة الموضوع محصلة المحمول محصلة الطرفين.
نكته  1ـ علت نامگذاری قضيه معدولة به معدوله اين است که اداة سلب از معنای اصلی خود عدول کرده است به دليل اينكه اداة
سلب برای نفی نسبت وضع شده بود ولی در قضيه معدوله اين ادات سلب با غير خودش ترکيب شده است ومثل يك شیء قرار داده
شده آنگاه برای او چيزی اثبات میشود ويا او برای چيز ديگری اثبات میشود (در موجبه) ويا از او چيزی سلب میشود ويا او از چيز
ديگر سلب میشود (در سالبه) پس اداة سلب از معنای اصلی خود عدول کرده است آنگاه نامگذاری قضيه معدوله به معدولة از باب
نامگذاری قضيه به نام جزء الجزء اوست چون اداة سلب حزء موضوع وی محمول است وموضوع ويا محمول جزء قضيه است پس تسميه
از باب نامگذاری شما به وصف جزء الجزء او میباشد .
نكته  3ـ تحصيل وعدول مربوط به موضوع ومحمول قضيهاند ولی سلب وايجاب کيفيت نسبت قضيهاند و نبايد اين دو مبحث را
يكی پنداشت ولذا هر يك از اقسام محصله ومعدوله ممكن است موجبه يا سالبه باشد .
نكته  4ـ الفاظی که معنی نفی در آنها تضمين گرديده از قبيل کور در فارسی به معنی نابينا ولفظ اعمی در عربی اسم غير
محصّل محسوب وقضيه مؤلّف از آنها نيز به نام معدوله خوانده شده است که اين همان عدم در مقابل ملكه است .
به اين دو قضيه توجه کنيد:
زيد غير عالم (زيد غير عالم است) زيد ليس بعالم (زيد عالم نيست) قضيه اول معدولة المحمول وقضيه دوم سالبه متصله المحمول
است بين قضية معدولة المحمول وسالبه محصلة المحمول دو فرق است:
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 1ـ فرق معنايی :فرق معنايی از دو جهت است:
الف  :هدف گوينده در قضيه سالبه سلب جهل است يعنی نفی حمل محمول به موضوع ولی در معدوله جعل سلب يعنی محمول
با ادات نفی مجموعا حمل بر موضوع میشود.
ب  :قضيه سالبه اعم از موجبه معدولة المحمول است وبه اين معنا که سالبه هر جائيی که موضوع موجود باشد صدق میکند وهر
جائی که موضوع نباشد نيز صادق است .ولی موجبه هر جائی که صادق است که موضوع موجود وثابت باشد ولذا هر زمانی که موجبه
معدولة المحمول صادق شد سالبه نيز صادق است ولی عكس صحيح نيست.
 2ـ فرق لفظی :توضيح :قضيه دو صورت دارد
الف  :يك مرتبه قضيه ثالثيه است يعنی رابطه در آن مذکور است در اين صورت فرق لفظی بين اين دو قضيه به اين صورت است
که در معدوله رابطه قبل از اداة سلب قرار میگيرد ولی در سالبه بعد از اداة سلب قرار میگيرد.
مثل :زيد ليس هو ببصير = سالبه.
زيد هو ليس ببصير = معدولة المحمول.
ب  :يك مرتبه قضيه ثنائيه است يعنی رابطه در آن مذکور نيست در اين صورت فرق بين دو قضيه از يكی از دو جهت است :او ـ
يا فرق به نيّت است يعنی :إن نوی جعل حرف السلب جزء من المحمول واثباتها لشیء واحد وهو الموضوع کان عدوال وان لم ينو ذلك
بل نوی أن يرفع به ما هو المحمول کان سلبا .
دوم ـ ويا فرق به اصطالح وقرار داد است يعنی گفته میشود که :ليس برای سابه و ال وغير برا معدوله بكار برده شود تا به اين
وسيله بتوانيم اين دورا از يكديگر تشخيص بدهيم .
مقدمه:
بحث در بارة قسم قسم سوم قضيه حمليه میباشد ولی مصنّف قبل از اين که اين تقسيم را مطرح کند ابتدا مادة قضيه وجهت
قضيه را تعريف کرده سپس به بيان تقسيم سوم میپردازد.
بين موضوع ومحمول آن در واقع (يعنی در عالم واقع چه انسان تكلم به قضيه بكند ويا خير) يك نسبت وجود دارد نسبت منحصرا
يكی از سه حالت را دارد:
الف  :يك مرتبه وجوب است يعنی ثبوت محمول برای موضوع ضروری وحتمی است وسلب آن از موضوع محال است.
مثل :االنسان حيوان ـ االربعة زوج ،در اين دو مثال حيوانيت برای انسان وزوجيت برای اربعة ضروری است وسلب حيوانيت از انسان
وزوجيت از ارعبه محال است ولذا نسبت واقعيه بين موضوع ومحمول در اين قضيه وجوب است.
توجه :ضرورت وحتميت ثبوت محمول برای موضوع دو صورت دارد:
 1ـ يك مرتبه اين حتميت ناشی از ذات موضوع شده است يعنی خود اين موضوع مالزمه اين محمول وهمراهی آن را میخواهد
ولذا باجعل وايجاد موضوع محمول نيز بدون نياز به جعل دوم موجود میشود مثل دو مثال قبل.
 3ـ يك مرتبه اين حتميت ناشی از ذات موضوع نشده است بلكه يك امر خارج از ذات موضوع حتميت اين محمول را برای موضوع
خواهان است مثل :القمر متحرّك تحرّك برای قمر دوام دارد يعنی تحرك بوده وهست وخواهد بود ولی اين حتميت ناشی از خود قمر
نشده است بلكه وضعيت افالك وکرات خواهان چنين محمولی برای قمر است.
زوال حرکت اگر چه از قمر واقع نشده است ولی اين زوال محال نيست.
مراد از وجوب قسم اول است وبه قسم دوم گفته میشود البه طبق تعريف مصنّف.
ب  :يك مرتبه نسبت امتناع است يعنی ثبوت محمول برای موضوع محال است وسلب آن از موضوع واجب است مثل شريك
الباری ليس بموجو د  :النقيضان ال يجتمعان در اين دو مثال ثبوت وجود برای شريك الباری و اجتماع براينقضيان محال است ولذا
نسبت واقعيه بين موضوع ومحمول امتناع است.
توجه :استحاله ثبوت محمول برای موضوع دو صورت دارد:
 1ـ يك مرتبه اين استحاله ناشی از ذات موضوع شده است يعنی خود موضوع استحاله اين محمول را میخواهد ،مثال دو مثال
فوق.
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 3ـ يك مرتبه اين استحاله ناشی از ذات موضوع نشده است بلكه يك امر خارج از ذات موضوع استحاله اين محمول را برای موضوع
مستدعی است مثل النائم ال يتفكّر يعنی انسان که نوم دارد تفكر ندارد.
تفكر برای شخص خوابيده محال است ولی ذات اين انسان استحاله اين تفكر را نمیخواهد بلكه يك امر خارج از ذات اين استحاله
را طالب است وآن ام دوم است که سبب فقدان هوشياری او شده است.
مراد از امتناع قسم اول است.
ج  -يك مرتبه نست امكان است يعنی ثبوت محمول بری موضوع ضروری نيست بلكه ثبوت وعدم ثبوت ممول هر دو برای موضوع
ممكن است .پس ضرورت ثبوت وضرورت عدم سلب شده است مثل :االنسان کاتب کتابت نه برای انسان ضرورت ثبوت دارد نه ضرورة
عدم.
نتيجه :به وجوب وامتناع وامكان مادة قضيه گفتهمی شود که هر قضيهای ضرورتا يكی از سه حالت را دارد .
نكته  1ـ امكان سلب هر دو ضرورت است يعنی ضرورت ثبوتا وضرورت عدم پس امكان يك معنای عدمی دارد.
نكته  1ـ میتوان چنين گفت :ماده يا ضرورت است ويا غير ضرورت وضرورت يا ضرورت الوجود (وجوب) است ويا ضرورت العدم
(امتناع) .
نكته  3ـ ماده قضيه سه صورت بيشتر ندارد وفقط فرض ديگری غير از اين سه فرض مقصود نيست اما جهت قضيا پيش از
اينهاست چرا که رابطه نفس االمری بين موضوع ومحمول چنان که خواهد آمد میتوان به صورتهای مختلفی بيان کرد .
امكان اقسامی دارد :امكان عامی ،امكان خاصّی ،امكان أخص ،امكان استقبالی.

امكان چهار قسم است
الف  :امكان خاص :امكانخاص به معنای سلب هر دو ضرورت است يعنی ثبوت محمول برای موضوع وعدم ثبوت محمول برای
موضوع ضروری نيست مثال:
 1ـ االنسان کاتب باالءمكان الخاص.
 2ـ ليس االنسان کاتبا باالءمكان الخاص.
محتوای اين دو قضيه ايناست که ثبوت کتابت وعدم ثبوت کتابت برای انسان ضرورت ندارد.
ب  :امكان عام :امكان عام به معنای سلب يك ضرورت است يعنی در پارهای قضايا (در سالبه) محتوای امكان عام اين است که
ثبوت محمول برای موضوع ضرورت ندارد ودر پارهای از قضايا (در موجبه) محتوايامكان عام اين است که عدم ثبوت محمول برای
موضوع ضرورت ندارد وبه عبارت ديگر که عبارت فالسفه باشد:
امكان عام به معنای سلب ضرورت از جانب مخالف قضيه است .
 3ـ مثال:
 1ـ االنسان موجود باالءمكان العام اين قضيه موجبه است جانب موافق اين قضيه ثبوت وجود برای انسان است.
جانب مخالف اين قضيه عدم ثبوت وجود برای انسان است امكان عام میگويد که اين عدم وجود برای انسان ضرورت ندارد ولی
نسبت به طرف موافق قضيه ساکت است.
نتيجه :پس امكان عام سلب يكی از دو ضرورت است يا سلب ضرورت وجود محمول (در قضيه سالبه) ويا سلب ضرورت عدم
محمول (در قضيه موجبه) بر خالف امكانخاص که به معنای سلب هر دو ضرورت است .
ج  :امكان أخص
د  :امكان استقبالی
قضيه دو صورت دارد:
الف  :قضيه موجبه :امكان عام در موجبه دو صورت دارد:
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 1ـ گاهی منطق به وجوب میشود مثل اهلل موجود باالمكان العام يعنی عدم وجود برای اهلل ضروری نيست واما وجود برای خداوند
ضروری است (وجوب).
 2ـ گاهی منطق بر امكان میشود مثل االنسان موجود باالمكان العام يعنی وجود برای انسان ضروری نيست واما وجود نيز برای
انسان ضروری نيست (امكان).
ب  :قضيه سالبه :امكان عام در سالبه دو صورت دارد:
 1ـ گاهی منطق بر امتناع میشود مثل ليس شريك الباری موجودا باالمكان العام يعنی وجود برای شريك الباری ضروری نيست
واما عدم وجود برای او ضروری است (يعنی امتناع).
 2ـ گاهی منطق بر امكان خاص میشود مثل ليس االنسان موجودا باالمكان العام يعنی وجود برای انسان ضروری نيست واما عدم
وجود نيز برای انسان ضروری نيست (يعنی امكان خاص).
نكته  1ـ بين موضوع ومحمول قضيه در واقع يك نسبتی وجود دارد آن نسبت منحصرا يكی از سه حالت را دارد:
وجوب ،امتناع ،امكان خاص به اين حاالت ثالثه که هيچ قضيهای از آن خالی نيست ماده ويا عنصر قضيه گفته میشود وبه لفظی
که حاکی از نسبت ورابطه بين موضوع ومحمول است جهت يا نوع قضيه گفته میشود.
دو مثال:
مثال اول :اهلل موجود بالضرورة اين يك قضيه است در اين قضيه يك لفظ بكار رفته است که بيانگر نسبت بين «اهلل« و «موجود«
است وآن لفظ «بالضرورة« است به اين لفظ جهت گويند.
مثال دوم :االنسان کاتب باالءمكا الخاص لفظ «باالءمكان الخاص« که در قضيه آمده است بيانگر نسبت بين «االنسان« و «کاتب«
است.
با اين بيان به خوبی روشن شد که ماده وجه اگر چه هر دو نحوه ونسبت بين موضوع ومحمول هستند ولی «ماده« آن نسبتی است
که در واقع وجود دارد ولی «جهت« خصوص آن نحوه نسبت است که صريحا در قضيه ذکر شده است.
نكته  1ـ ماده وجهت قضيه دو صورت دارد:
الف  :يك مرتبه «جهت« و «ماده« عين يكديگر میباشند در اين صورت قضيه موجّهه (دارای جهت) صادق خواهد بود.
مثل االنسان حيوان بالضرورة بين انسان وحيوان به واقع يك نسبتی وجود دارد که عبارت از ضروروت وجود ويا وجوب میباشد
«جهت« قضيه نيز ضرورت است لذا اين قضيه جهت دار صادق است.
ب  :يك مرتبه «جهت« و «ماده« با يكديگر اختالف دارند اين اختالف بر دو نوع است:
 1ـ يك مرتبه اين اختالف به صورتی است که اصال با يكديگر سازگاری ندارند در اين صورت قضيه جهت دار کاذب است مثل «اهلل
موجود باالءمكان الخاص« نسبتی که در واقع بين «اهلل« و «موجود« میباشد «وجوب« است ولی جهت «باالمكان الخاص« است که
مفاد اين میباشد که وجود وعدم وجود برای «اهلل« ضروروی نيست اين «جهت« با «ماده« سازگاری ندارد لذا قضيه کاذب است.
ب  :يك مرتبه اين اختالف به صوتی است که با يكديگر سازگاری دارند در اين صورت نيز قضيه جهت دار صادق است.
مثل االنسان کاتب باالمكان العام نسبتی که در واقع بين انسان وکاذب وجود دارد «امكان خاص« است ولی جهت «امكان عام«
است اين دو اگر چه يعين هم نيستند لی با يكديگر سازگاری دارند چون قبال گفته شد امكان عام در موجه گاهی منطق بر وجود
میشود گاهی منطق بر امكان خاص مثل همين مثال.
نتيجه :آنچه در «جهت« شرط است اين است که مناقض با «ماده« نباشد واال قضيه کاذب میشود ولی عين هم بودن شرط نيست
.
فايده  1ـ بين «ماده« و «جهت« فرقهايی وجود دارد:
الف « :ماده« به حسب در نظر گرفتن امر در واقع است ولی «جهت« به حسب گفتاری است که در قضيه آمده است مثال در
مثال :زيد واجب أن يكون کاتبا جهت «وجوب« ولی ماده «امكان خاص« است.
ب  :قضيه به حسب «جهت« از کذب به صدق واز صدق به کذب نقل پيدا میکند ولی اين نقل از صدق به کذب وبالعكس در
«ماده« ممكن نيست .
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فايده  1ـ قضيه چنان که قبال نيز گفته شد دو قسم است:
الف  :ملحوظ :جهت در قضيه ملحوظه لفظ است که دال بر نسبت است.
ب  :مقعوله :جهت در قضيه معقوله صورت ذهنيه است که بر نسبت داللت میکند .
فايده  3ـ ابن سينا در منطق شفا گويد :اگر رابطه در قضيه مذکروه نباشد قضيه ثنائيه است واگر ذکر شده قضيه ثالثيه است
واگر عالوه بر رابطه «جهت« نيز ذکر شود قضيه رباعيه است .
فايده  4ـ در شرح مطالع چنين آمدهاست :الحجة انما هی باعتبار المعتبر فان المعتبر ربما يعتبر الماده أو أمرا أعم منها
(کاالءمكان العام فی مادة الوجوب أو أخص (کالوجوب فی مادة االءمكان) أو مبانيا (کالوجوب فی مادة االمتناع) .
قضيه موجهه (جهت دار) بر دو قسم است:
الف  :مرکبه :قضيهای است که مشتمل بر دو حكم ايجاب وسلب میباشد وبه عبارت ديگر قضيه است است که به دو قضيه مثبت
ومنفی منحل میشود.
دو مثال:
 1ـ کل انسان کاتب باالءمكان الخاص اين يك قضيه موجّهه است که به دو قضيه منحل میشود که عبارت است از:
کل انسان کاتب باالءمكان العام من االنسان کاتب باالءمكان العام.
اين دو قضيهای که قضيه مرکبه منحل به آنها میباشد در «کم و «کيف« مخالف با هم میباشند.
 3ـ ال شیء من االنسان بكاتب باالءمكان الخاص.
اين قضيه نيز به دو قضيه ال شیء من االنسان بكاتب باالءمكان العام وکل انسان کاتب باالءمكان العام نحل میشود.
ب :بسيطه :قضيهای است که
 1ـ االنسان حيوان بالضرورة معنای اين قضيه فقط ثبوت حيوان برای انسان است.
 1ـ ال شیء من االنسان يحجر بالضرورة معنای اين قضيه ضرورت عدم ثبوت حجريّت برای انسان است.
نكته  1ـ تعداد قضايای بسيطه «جهت« مشتمل بر بيان کيفيت نسبت است ولی قضيه تعرض به مخالف با آن نسبت ندارد واما
در قضيه مرکبه «جهت« مشتمل بر بيان کيفيت نسبت ايجابيه ومخالف آن میباشد .
مهمترين قضايای بسيطه
 1ـ ضروريه ذاتيه :قضيهای است که داللت دارد بر اينكه محمول ويا عدم آن برای ذات وحقيقت موضوع ضرورت دارد تا وقتی که
ذات موضوع موجود است پس در اين نوع قضيه ماده وجهت در موجبه وجوب ودر سالبه امتناع است.
ال شیء من االنسان بحجر بالضرورة يعنی
مثال :کل انسان حيوان بالضرورة يعنی حيوانيت برای ذات انسان ضرورت
سلب حجر از انسان ضرورت دارد وثبوت آن محال است.
نكته  1ـ علت نامگذاری اين قضيه به ضروريه ذاتيه اين است که چون مشتمل بر ضرورت ذات است ضروريه گويند.
وچون در اين قضيه ضرورت محمحول برای ذات موضوع است «ذاتيه« گويند.
نكته  1ـ به ضروريه ذاتيه «ضروريه مطلقه« نيز گويند چون در اين قضيه «ضرورت« قضيه به وصف يا دقت نشده است.
نكته  3ـ قضيه ضروريه ذاتيه در سه مورد منعقد میشود:
الف  :حمل بر ذات مثل االنسان انسان بالضرورة.
ب  :حمل ذاتی بر ذات مثل االنسان حيوان بالضرورة.
ج  :حمل الزم ماهيّت مثل االرعبة زوج بالضرورة .
ممكن است اشكالی بر اين مطلب شود وآن اينكه در اين اقسام ثبوت محمول برای موضوع شرط به وجود موضوع نيست چن زمانی
که شما میگوييد االنسان انسان غرض اين است که انسانيت برای ماهيت انسان ثابت است مقصود اين نيست که انسانيت برای انسان
موجود ثابت است وهكذا در حمل حيوان بر انسان وحمل زوج بر اربعة ولذا زوجيت از لوازم مايهيّت محسوب است نه الزم وجود.
بنابراين اين اقسام از ضروريه ازليه است که بحث آن میآيد وضروريه ازليه مختص به اهلل وصفات هست؟
تحقيق اين است که ضروريه ذاتيه تحقق پيدا میکند در حمل لوازم وجود ماهيت بر ماهيت همچون النار حارّه يعنيمادامی که نار
موجود است حرارت برای او ضرورت دارد وهكذا در الزم وجود ذهنی .
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نكته  4ـ علمای منطق ضروريه ديگری را مطرح کردهاند که به آن ضروريه ازليه گويند که به نامهای جبر مطلق ويا وجوب مطلق
نيز ناميده میشود وآن قضيه است که داللت دارد بر اينكه محمول برای موضوع ضرورت دارد واين ضرورت هيچ قيدی ندارد حتی قيد
در مادهای که ذات موضوع موجود است اين قضيه منحصرا در باره خدا وصفت او تشكيل میشود مثل اهلل موجود بالضرورة االزليه چون
خداوند عين وجود است آرودن قيد مادامی که ذات موضوع موجود است لغو است وهكذا اهلل عالم بالضرورة االزليه با توجه به اينكه
صفات خداوند عين ذات اوست.
 1ـ مشروطه عامه :قضيه است که داللت دارد بر اينكه محمول ويا عدم آن برای ذات موضوع ضرورت دارد تا وقتی که وصف
عنوانی برای موضوع ثابت است واما موضوع بدون اين وصف محمول برای او ضرورت ندارد.
مثال :کل کاتب متحرّك االصابع بالضرورة مادام کاتبا تحرك اصابع برای ذات کاتب است يعنی افراد انسان به نحو مطلق ضروری
الثبوت نيست بلكه شرط اتصاف به کتابت ثابت است.
ال شیء من الكاتب ساکن االءصابع بالضرورة مادام کاتبا سكون االصابع برای انسان ضروری العدم نيست بلكه به شرط اتصاف به
کتابت ضروری العدم میباشد.
 3ـ دائمی مطلقه :قضيهای است که داللت دارد بر اينكه محمول ويا عدم آن برای موضوع دوام دارد تا وقتی که ذات موضوع
موجود است اعم از اينكه محمول ويا عدم آن برای موضوع ضروری باشد ويا نباشد.
مثال :کل فك متحرك دائما تحرك برای فك دوام دارد.
ال شیء من االنسن بحجر دائما عدم حجريّت برای انسان دوام دارد.
نكته :فرق بين ضرورت ودوام اين است که :الضرورة استحالة انفكاك شیء عن شیء.
والدوام عدم انفكاکه عنه وان لم يكن مستحيل کدوام الحرکة للفك .
نكته  1ـ اين قضيه چون مشتمل بر دوام است دائمه گويند وچون اين دوام مقيد به وصف عنوانی نشده است مطلق گويند.
نكته  3ـ نسبت بين دائمه مطله وشروط عامه عموم وخصوص من وجه است.
ونسبت بين دائمه مطلقه وضروريه ذاتيه اين است که دائمه اعم است.
 4ـ عرضيه عامه :قضيه است کهداللت داردئ بر اينكه محمول ويا عدم آن برای ذات موضوع دوام دارد تا وقتی که وصف عنوانی
برای موضوع ثابت است.
مثال :کل کاتب متحرك االصابع دائما ما دام کاتبا تحرك اصابع برای ذات کاتی يعنی افراد انسان به شرط کتابت دوام دارد.
ال شیء من الكاتب ساکن االصابع دائما مادام کاتبا عدم سكون اصابع برای ذات کاتب به شرط کتابت دوام دارد.
نكته  1ـ چون اهل عرف از قضيه موجبه وسالبه اين معنا را میفهمند که محمول برای موضوع مادامی که وصف عنوانی دارد دوام
دارد.
عرفيه گويند وچون اعم از عرفيه خاصه است عامه گويند .
نكته  1ـ نسبت بين اين قضيه ودائمه مطلقه :اين قضيه اعم است چنان که اين قضيه اعم از شروط وضروريه ذاتيه نيز میباشد .
 6ـ مطلقه عامه :قضيهای است که داللت دارد بر ااينكه محمول ويا عدم آن برای موضوع تحقق پيدا کرده است خواه اين محمول
ويا عدم آن برای موضوع ضروری باشد ويا خير دائمی باشد ويا خير وخواه اين تحخقق در زمان گذشته باشد يا حال يا آينده.
مثال :کل انسان ماش بالفعل :يعنی عدم مشی برای انسان تحقق پيدا کرده است.
ال شیء من االنسان بماش بالفعل :يعنی عدم مشی برای انسان تحقق پيدا کرده است.
نكته  1ـ قضيه زمانی که مطلق آورده شود ومقيد به قيدی از قبيل دوام يا ضرورت يا غير اينها از جهات نشود از آن فعليّت نسبت
فهميده میشود چون عند االطالق اين معنی فهيمده میشود نام قضيه را مطلقه گذاشتهاند .
وچون اعم از وجوديه ال دائمه است وجوديه ال ضروريه نامش را عامه گذاشتهاند.
نكته  1ـ قضيه مطلقه در حقيقت همان قضيه غير موجّه است که منطقيين مجازا آنرا جزء قضايای موجّه شرمدهاند .چنان که
سالبه را از حمليّات شمردهاند از اين اشكال جوابی داده شده است که مطلق عامه چون استمداد وصالحيت قبول جهات را دارد از
موجّهات محسوب است .
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نكته  3ـ مطلقه عامه دوتفسير دارد القوعد الجليّيه ص 264مراجعه شود.
نكته  4ـ اين قضيه از تمامی قضايا گذشته اعم است.
 :6حينيه مطلقه :قضيهای است که داللت دارد بر اينكه محمول ويا عدم آن برای موضوع تحقق پيدا نكرده است در وقتی که
موضوع متصف به وصف عنوانی می باشد.
مثال:
کل کاتب متحرك االصابع بالفعل حين هو کاتب در حين کتابت تحرك اصابع برای کاتب تحقق پيدا کرده است.
ال شیء من الكاتب ساکن االصابع بالفعل حين هر کاتب در حين کتابت عدم سكون اصابع برايكاتب تحقق پيدا کرده است.
 :7ممكنة عامة :قضيهای است که داللت دارد بر اينكه طرف مقابل قضيه ضرورت ندارد.
مثال :کل انسان کاتب باالءمكان العام :يعنی عدم کتابت برای انسان ضرورت ندارد.
ال شیء من االنسان بكاتب باالمكان العام :يعنی کتابت برای انسان ضرورت ندارد.
نكته  1ـ چون مشتمل بر امكان است ممكنه گويند وچون اعم از ممكنه خاصه است عامه گويند ويا دليل بر عامه گفتن آن اين
است الن العامة من الناس يفهمون هذا المعنا من االمكان عند عم تقييده بالعام أو الخاص .
نكته  3ـ ممكنه عام از تمام قضايايی که تا به حال خوانده شد اعم است.
نكته  3ـ عدهای گويند شمردن ممكنه عامه از موجّهات وبلكه از قضايا مجاز است .
 :1حينيه ممكنه :قضيهای است که داللت دارد بر اينكه در وقت اتصاف موضوع به وصف عنوانی طرف مقابل ضرورت ندارد مثل کل
ماشی غير مظطرب اليدين باالءمكان العام حين هو ماش.
ال شی من الماش بمظطرب اليدين باالمكان العام حين هو ماش.
محتوای هر دو قضيه اين است که تحرك يدين برای ماش در حين مشی ضرورت ندارد.
نكته :در ساير کتابهای منطقی بحث حينيه مطلقه وممكنه را در بحث تناقض مطرح کردهاند .
گفته شد قضيه مرکبه به قضيهای گفته میشود که به دو قضيه منحل میشود که اين دو قضيه عبارتند از:
اوال :از نظر کم (کليّه جزئيّت) موافق با هم واز نظر کيف (سلب وايجاب) مخالف با هم میباشند.
ثانيا :قضيه اول با عبارتی صريح وروشن ذکر شده است وقضيه دوم به وسيله قيد ال دائما ويا ال بالضرورة به آن اشاره میشود.
دو مثال:
الف  :کل مصل يتنجنّب الفحشاء بالفعل :اين قضيه مطلقه عامهای است که مفاد آن اين میباشد که اجتناب از فحشاء برای مصلی
تحقق پيدا کرده است .در اين قضيه دو احتمال است:
1ـ اجتناب از فحشاء برای مصلی ضروری باشد.
2ـ اجتناب برای مصلی ضروری نباشد.
برای اينكه احتمال اول را دفع کنيم اين قضيه را به ال بالضرورة مقيد میکنيم که چنين نمیشود.
کل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل ال بالضرورة اين ال بالضرورة اشاره به قضيه ممكنه عامه سالبه کليه دارد که چنين است :ال شیء
من المصلی يتجنّب الفحشاء باالمكان العام يعنی اجتناب از فحشاء برای مصلی ضروری نيست.
ب  :کل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل
در اين قضيه دو احتمال است:
 1ـ اجتناب از فحشاء برای مصلی دائمی باشد.
 2ـ اجتناب از فحشاء برای مصلی دائمی نباشد.
برای اينكه احتمال اول را دفع کنيم قضيه را به ال دائمه مقيد میکنيم که چنين میشود:
کل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل ال دائما اين ال دائما اشاره به قضيه مطلقه عامه سالبه کليه دارد که چنين است:
ال شیء من المصلی بمتجنب الفحشاء بالفعل يعنی عدم اجتناب از فحشاء برای مصلی تحقق پيدا کرده است.
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نتيجه :استفاده از قضيه مرکبه در وقتی است که در يك قضيه دو احتمال است وما میخواهيم يك احتمال را دفع کنيم ولذا دست
به ترکيب میزنيم.
مهمترين قضايای مرکبه شش عدد میباشد
 1ـ مشروطه خاصه :قضيه مشروطه خاصه مشروطة عامهای است که مقيد به قيد «ال دوام ذاتی« شده است.
توضيح :در قضيه مشروطه عامه دو احتمال است:
الف  :محمول برای موضوع بدون وصف دائمی باشد.
ب  :محمول برای موضوع بدون وصف دائمی نباشد.
برای بيان کردن اين که محمول برای ذات الموضوع دائمی نيست قضيه را مقيد به قيد «ال دوام ذاتی« میکنيم که به وسيله اين
«ال دوام ذاتی« اشاره به يك مطلقه عامه میشود بنابراين «مشروطه خاصه« از دو قضيه تشكيل شده است:
مشروطه عامه که صريحا بيان شده است ومطلقه عامه که به وسيله «ال دائما« به او اشاره میشود.
دو مثال:
اول ـ بالضرورة کل کاتب متحرك االصابع مادام کاتبا ال دائما (ال شیء من الكاتب بمتحرك االصابع بالفعل).
دوم ـ بالضرورة ال شیء من الكاتب ساکن االصابع مادام کاتبا ال دائما (کل کاتب ساکن االصابع بالفعل).
نكته  1ـ «مشروطه خاصه« اخص از «مشروطه عامه« است چون مشروطه خاصه همان شروط عامه است که مقيد به قيد «ال
دوام ذاتی« شده است ومقيد اخص از مطلق است چنانكه انسان اخص از حيوان است.
نكته  1ـ مقيد کردن «قضيه مشروطه عامه« به قيد «ال ضرورة الذاتيه« و «ال دوام ذتی« هيچ است ولی مقيد کردن آن به
«ضرورة ذهنی« و «ال دوام ذهنی« هيچ نيست .
نكته  3ـ نسبت بين مشروطه خاصه وتمامی بسائط را در شروح شمسيه ص 11مالحظه کنيد.
نكته  4ـ معنای مطابقی «ال دوام« مطلقه عامه نيست بلكه معنای التزامی آن میباشد.
بر خالف «ال ضرورة« که معنای مطابقی آن ممكنه است.
 2ـ عرفيه خاص :قضيه عرفيه خاص عرفيه عامهای است که مقيد به قيد «ال دوام ذاتی« شده است.
توضيح :در قضيه عرفيه عامه دو احتمال است:
الف  :محمول برای ذات موضوع بدون وصف دائمی باشد.
ب  :محمول برای ذات موضوع بدون وصف دائمی نباشد.
برای بيان کردن اينكه محمول برای ذات الموضوع دائمی نيست قضيه را مقيّد به «ال دوام ذاتی« میکنيم که به وسيله اين «ال
دوام« اشاره به يك قضيه مطلقه عامه میشود بنابراين عرفيه خاصه از دو قضيه تشكيل شدهاست:
عرفيه عامه که صبريحا بيان شده است ومطلقه عامهای که بوسيلة «ال دائما« به آن اشاره میشود.
دو مثال:
اول ـ کل کاتب متحرك االصابع ما دام کاتبا ال دائما (ال شیء من الكاتب بمتحرك االصابع بالفعل).
دوم ـ ال شیء من الكاتب بساکن االصابع مادام کاتبا ال دائما (ال شیء من الكاتب بمتحرك االصابع بالفعل).
نكته  1ـ عرفيه خاصه اخصاز عرفيه عامه است به همان بيانی که در مشروطه گذشت.
نكته  1ـ عرفيه عامه را میتوا به قيد ال دوام ذاتی و« ال ضروره ذاتی« مقيد کردن ولی مقيد به «ال دوام وصفی« نمیشود.
نكته  3ـ عرفيه خاصه اعم از مشروطه خاصه است برای نسبت بين عرفيه خاصه وسائط به شروح شمسيه ص 11مراجعه شود.
 3ـ وجوديه ال ضروريه :قضيه وجوديه ال ضروريه مطلقه عامهای است که مقيد به قيد ال ضرورة ذاتيه شده است.
توضيح :در قضيه مطلقه عامه دو احتمال است:
الف  :محمول برای ذات الموضوع ضروری باشد.
ب  :محمول برای ذات الموضوع ضروری نباشد.
برای بيان کردن اين که محمول برای ذات الموضوع ضروری نيست قضيه را مقيد به «ال صرورة ذاتيه« میکنيم که به وسيله اين
قيد اشاره به يك ممكنه عامه میشود.
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بنابراين وجوديه ال ضروريه از دو قضيه تشكيل شده است:
مطلقه عامهای که صريحا بيان شده است وممكنه عامهای که به وسيله قيد به آن اشاره میشود.
دو مثال:
اول ـ کل انسان ضاحك بالفعل ال بالضرورة (ال شیء من االنسان بضاحك باالءمكان العام).
دوم ـ ال شیء من االنسان بضاحك بالفعل ال بالضرورة (کل انسان ضاحك باالءمكان العام).
نكته  1ـ اين قضيه اعم از مشروطه خاصه وعرفيه عامه میباشد وبرای نسبت بين اين قضيه وسائط به شروح شمسيه مراجع شود.
نكته  1ـ اين قضيه را به هر چهار قيد میتوان مقيد کرد.
 4ـ وجوديه ال ذاتيه :قضيه وجوديه ال دائمه مطلقه عامهای است که به قيد ال دوام ذاتی مقيد شده است.
توضيح :در قضيه مطلقه عامه دو احتمال است:
الف  :محمول برای ذات موضوع دائمی باشد.
ب  :محمول برای ذات موضوع دائمی نباشد.
برای بيان کردن اينكه محمول برای ذات موضوع دائمی نيست قضيه مقيد به قيد «ال دوام ذاتی« میشود که به وسيله اين قيد
اشاره به يك مطلقه عامه میکنيم.
بنابراين قضيهوجوديه ال دائمه از دو مطلقه عامه تشكيل شده است.
دو مثال:
اول ـ کل انسان ضاحك بالفعل ال دائما أی الشیء من االنسان بضاحك بالفعل.
دوم ـ ال شیء من االنسان بضاحك بالفعل ال دائما أی کل انسان ضاحك بالفعل.
نكته« :وجوديه ال دائمه« اخص از «وجوديه ال ضروريه« واعم از «مشروطه خاصه« و «عرفيه خاصه« میباشد وبراينسبت بين اين
قضيه يا بسائط به شروح شمسيه ص 13مراجعه شود.
 5ـ حينيه ال دائمه :قضيه حينيه ال دائمه ،حينيه مطلقهای است که مقيد به قيد «ال دوام ذاتی« شده است.
توضيح :در قضيه حينيه مطلقه دو احتمال است:
الف  :محمول برای ذات موضوع دائمی باشد.
ب  :محمول برای ذات موضوع دائمی نباشد.
برای بيان کردن اين که محمول برای موضوع ذات موضوع دائمی نيست قضيه را به قيد «ال دوام ذاتی« میکنيم بنابراين اين قضيه
از دو قضيه تشكيل شده است:
حينيه مطلقه ومطلقه عامه.
دو مثال:
اول ـ کل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر ال دائما.
دوم ـ ال شیء من الكاتب ساکن االصابع بالفعل حين هو کاتب ال دائما.
نكته :اين قضيه اعم از «دو خاصه« واخص از «دو وجوديه« و «ممكنه خاصه میباشد«.
 6ـ ممكنه خاصه :اين قضيه ممكنه عامهای است که به «ال ضرورة ذاتی« مقيد شده است.
توضيح :در قضيه ممكنه دو احتمال است:
الف  :احتمال دارد طرف موافق ضروری باشد يعنی در قضيه موجبه طرف موافق واجب ودر سالبه ممتنع باشد.
ب  :طرف مواق ضروری نباشد چنان که طرف مخالف ضروری نيست.
برای بيان کردن اين که طرف موافق ضروری نيست قضيه به «ال ضرورة ذاتی« مقيد میشود.
دو مثال:
اول :کل انسان کاتب باالءمكان العام ال بالضرورة ويا کل انسان کاتب باالءمكان الخاص.
دوم :ال شیء من االنسان بكاتب باالءمكان العام ال بالضرورة ويا ال شیء من االنسان بكاتب باالءمكان الخاص.
نكته :اين قضيه از ساير مرکبات اعم است وبرای نسبت اين قضيه با بسائط به شروح شمسيه ص 17مراجعه شود.
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نكته :ممكنه عامه به هر چهار قيد مقيد میشود .
تقسمات الشرطيه االخری ص 157
تقسيماتی که تا به حال برای قضيه شرطيه بيان شد عبارتنداز:
الف  :قضيه شرطيه بر دو قسم است :متصله ومنفصله
ج  :قضيه شرطيه به اعتبار کيف بر دو قسم است موجبه .و سالبه
ب  :قضيه شرطيه به اعتبار حاالت وزمانهای اتصال وانفصال وعدم اين دو بر سه قسم است:
شخصيه ،مهمله ،محصوره ومحصوره بر دو قسم میباشد :کليه وجزئيه
الزوميه واالتفاقيه
قضيه شرطيه متصله بر دو قسم است:
الف  :لزوميه آن است که بين مقدم وتالی وابستگی حقيقی وواقعی باشد.
وابستگی واقعی به اين معنا است که وجود يك طرف مستلزم وجود وتحقق طرف ديگر باشد .اين وابستگی واقعی در سه صورت
است:
 1ـ مقدم علت برای تالی باشد در اين صورت اگر مقدم وجود گرفت تالی نيز وجود میگيرد وبالعكس چون تحقق علت مستلزم
تحقق معلول است چنان که تحقق معلول بدون تحقق علت ممكن نيست مثل :ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجود.
 2ـ مقدم معلوم معلول برای تالی باشد در اين صورت نيز تحقق هر طرف مستلزم تحقق طرف ديگر است مثل ان کان النهار
موجودا فالشمس طالعة.
 3ـ مقدم وتالی هر دو معلول يك علت باشند در اين صورت تحقق هر طرف مستلزم تحقق علتش میباشد وبا وجود علت طرف
ديگر قطعا تحقق پيدا میکند چون فرض اين است که هر دو معلول يك علت هستند.
مثل :ان کان النهار موجودا فالنهار فالعاله مضیءٌ
در مثال هر دوطرف معلول طلوع شمس هستند.
ب  :اتفاقيه :آن است که بين مقدم وتالی وابستگی واقعی و حقيقی نباشد
مثل :کلما جاء محمد فان المدرس قد سبق شروعه فی الدرس.
نكته  1ـ عدهای گويند لزوميه در دو مورد است:
الف  :در عليّت :يعنی سه موردی که بيان شد.
ب  :در متضايف :يعنی دو طرف متضايفان باشند مثل :ان کان زيد أبا بكر کان ابو بكر ابنه.
ولی عدهای ديگر میگويند :متضايفان از باب معلوالن لعلة واحدة هستن شروح شمسيه ص. 95/
نكته  1ـ از عبارت شرح مطالع بدست میآيد که لزوميه منحصر به عليت وتضايف نيست مثل:
أن يكون المقدم علة للتالی أو مخوال له أو لعلته أو مضايفا له أو غير ذلك شرح مطالع 213 /
اقسام المنفصله .
شرطيه منفصله بر دو قسم است:
الف  :عناديه :آن است که تنافی بين مقدم وتالی يك تنافی واقعی وحقيقی باشد .تنافی واقعی آن است که حقيقية نسبت در
مقدم با حقيقت نسبت در تالی منافات داشته باشد نه اينكه امر خارجی مسبب تنافی شده باشد.
مثل :العدد الصحيح اِما اَن يكون زوجاً أو فرداً حقيقت زوجيت با فرديّت تنافی دارد.
ب) اتفاقيه :آن است که يك امر خارجی سبب تنافی بين مقدم وتالی شده است واالّحقيقت مقدم با حقيقت تالی با يكديگر تنافی
ندارند مثل اما ان يكون الجالس فی الدار زيداً أو بكراً بين جلوس زيد وبكر در خانه تنافی نيست ولی ما میدانيم که در خانه غير اين دو
نفر کسی نيست بلكه يكی از اين دو نفر در خانه است اين علم ما سبب تنافی بين دو طرف است.
نكته :تعريفی که برای عناديه واتفاقيه شد تنها منطبق بر موجبه است لذا برای تعريف سالبه اين دو به شروح شمسيه ص99
مراجعه شود.
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الحقيقيه و مانعة الجمع و مانعة الخل ّو
قضيه شرطيه منفصله بر سه قسم است:
الف  ،حقيقة =
بر دو نوع است .
 1ـ موجبه :به منفصلهای گفته می شود که مقدم وتالی در آن بريك مورد صادق باشند وممكن نيست هر دو از يك مورد کاذب
باشند نيز ممكن نيست وبه عبارت ديگر اجتماع مقدم وتالی ممكن نيست ارتفاع آن دو نيز ممكن نيست.
مثل العدد الصحيح اِما اَن يكون زوجاً أو فردا زوجيت وفرديت نه قابل اجتماع در عدد است ونه قابل ارتفاع میباشد.
 2ـ سالبه :به منفصلهای گفته میشود که مقدم وتالی در آن بر يك مورد صادق باشندممكن است چنان که از يك مورد کاذب
باشندو نيز ممكن است وبه عبارت ديگر اجتماع وارتفاع ممكن است مثل :ليس الحيوان اِما أن يكون ناطقا ًواِما أن يكون قابالً للتعليم.
ناطقيت وقابليت برای تعليم در انسان اجتماع میکند ودر غير انسان مرتفع میشوند.
نكته :اين قسم از منفصله در تقسيمی که جامع تمامی اقسام باشد بكار میرود اعم از اينكه تقسيم ثنايی باشد ويا غير ثنايی مثل:
کلمه يا دارای معنای مستقل است ويا دارای معنای مستقل نيست.
کلمه بر سه قسم است :يا اسم است ويا فعل است ويا حرف.
ب) مانعة الجمع :مانعة الجمع بر دو نوع است:
 1ـ موجبه :منفصلهای است که ممكن نيست مقدم وتالی در آن بر يك مورد صادق باشند ممكن نيست ولی هر دو از يك مورد
کاذب باشند وبه عبارت ديگر اجتماع مقدم وتالی ممكن نيست ولی ارتفاع آن دو ممكن است مثل:
اما أن يكون الجسم أبيض أو أسود اجتماع ابيض واسود دريك جسم ممكننيست ولی ارتفاع آن دو ممكن است به اينكه جسم قرمز
باشد.
 1ـ سالبه :منفصلهای است که مقدم وتالی در آن بر يك مورد صادق باشند ممكن ولی هر دو از يك مورد کاذب باشند ممكن
نيست
وبه عبارت ديگر اجتماع ممكن است ولی ارتفاع ممكن نيست مثل:
ليس اِما اَن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود.
اجتماع غير ابيض وغير اسود در يك جسم ممكن است ولی ارتفاع اين دو ممكن نيست به اينكهيك جسم هم أبيض وهم أسود
باشد.
نكته :در جايی که شخص توهم میکند که اجتماع دو چيز ممكن است ما به عنوان جواب از مانعة الجمع موجبه استفاده میکنيم.
ودر جايی که شخص توهم میکند که اجتماع دو چيز محال است ما به عنوان جواب از مانعة الجمع سالبه استفاده میکنيم ومثال
هر دو در کتاب مذکوراست.
ج) مانعة الخلو :مانعة الخلو بر دو نوع است:
 1ـ موجبه :منفصلهای است که مقدم وتالی در آن بر يك مورد صادق باشند ممكن است ولی هر دو از يك مورد کاذب
باشندممكن نيست
و به عبارت ديگر اجتماع مقدم وتالی ممكن است ولی ارتفاع ممكن نيست مثل:
الجسم اِما أن يكون غير أبيض أو غير أسود.
 3ـ سالبه :منفصلهای است که مقدم وتالی در آن بر يك مورد صادق باشند ممكن نيست ولی هر دو از يك مورد کاذب باشند
ممكن است وبه عبارت ديگر اجتماع مقدم وتالی ممكن نيست ولی ارتفاع آن دو ممكن است .مثل:
ليس اما أن يكون الجسم أبيض واِما أن يكون أسود.
نكته :در جايی که شخص توهم میکند که خلوّ واقع از مقدم وتالی ممكن است ما به عنوان جواب از موجبه استفاده میکنيم ودر
جايی که شخص توهم میکند که واقع خالی از مقدم وتالی نيست ما به عنوان جواب از سالبه استفاده میکنيم  .جوهر النضيد /
 -45القواعد الجليه  -277 /اشارات134 /1
فائده :برای وجه تسميه هر يك به شروح شمسيه ص 94مراجعه شود.
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نكته  1ـ شرطيه متصله از دو طرف قضيه تشكيل شده است که همان مقدم وتالی میباشد دو طرف متصله  9صورت
دارد که عبارتند از:
هر دو حمليه

هر دو شرطيه

هر دو متصله
هر دو منفصله
مقدم متصله  ،تالی منفصله
مختلف
مقدم منفصله ،تالی متصله

دو طرف متصله

مختلف

مقدم حمليه  ،تالی متصله
مقدم حمليه ،تالی منفصله
مقدم متصله ،تالی حمليه
مقدم منفصله ،تالی حمليه

مثالها به ترتيب
ِ )1ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجود.
 )2اذا کانت الشمس طالعة فالنهار موجودٌ فكان اِذا کان النهار معدوما ًفالشمس غاربة.
 )3ان کان العدد اِما زوجاً أو فرداً فعدد الكواکب اِما زوج واِما فرد.
 )4ان کان اِذا کانت الشمس طالعة فالنهار موجود فكان اِما الشمس طالعة واِما النهار معدوٌم.
 )5عكس مثال اخير.
 )6اِن کان العلم سبباً للسعادة فان کان االنسان عالماً کان سعيداً.
 )7اِذا کان اللفظ فرداًفاِما أنيكون اسماً أو فعالً اَو حرفاً.
 )1اِن کان کلّما کانت الشمس طالعة فالعالم منوّر فالشمس مستلزمة لضوء العالم.
 )9ان کان العدد اِما زوجاً اَو فرداً فالعدد ليس له قسم ثالث .
اشارات  131/1جوهر النضيد  – 41 /مقصود الطالب 221 /
نكته  : 2شرطيه منفصله از دو طرف ويا بيشتر تشكيل شده است .دو طرف در منفصله صورت به ترتيب متصله برای آن مقصود
است که شش صورت آن صحيح است در جوهر النضيد دليل چنين آمده است:
اِن مقدم المتصله لما تميّز عن تاليها بالطبع ـ بخالف المنفصله ـ کانت اقسام المتصلة تسعة واقسام المنفصلة ستة جوهر النضيد/
. 41
قضيه بر دو نوع است:
الف  :يك مرتبه قضيه بر طبق قالب منطقی اش به کار میرود يعنی هر جزء از اجزاء قضيه در جايگاه خود قرار گرفته است.
به اين گونه از قضايا ،قضايای مستقيمه گويند مثل:
 1ـ کل انسان حيوان در اين قضيه حمليه سور که کلمه (کل) است داخل بر موضوع شده است حق در نيز همين است.
 2ـ اِذا کانت الشمس طالعة فالنهار موجود در اين قضيه شرطيه متصله اداة اتصال (اذا) ذکر شده است وانسان به راحتی نوع قضيه
را تشخيص بدهد.
 3ـ العدد اما زوج او فرد در اين قضيه شرطيه منفصلة اداة انفصال (اما) آمده است وتشخيص قضيه به آسانی صورت میگيرد.
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ب) يك مرتبه قضيه بر طبق قالب منطقیاش بكار نمیرود يعنی اجزاء قضيه در جای خود قرار نگرفته است به اين گونه قضايا،
قضايای منحرفه گويند.
انحراف گاهی در قضيه حمليه صورت میگيرد مثل اينكه سور بر محمول داخل شود با اينكه جايگاه سور اين بود که بر موضوع
داخل شود مثل :االنسان بعض الحيوان.
در اين مثال االنسان موضوع والحيوان محمول است وکلمه بعض به سور است بر محمول داخل شده است .قانون اين بود
که(الحيوان) موضوع قرار بگيرد وکلمة( بعض) بر آن داخل شود وگفته شود بعض الحيوان انسان.
وگاهی انحراف در قضيه شرطيه صورت میگيرد مثل اينكه قضيه شرطيه متصله از اداة اتصال وشرطيه منفصله از اداة انفصال خالی
باشد مثل:
 1ـ ال تكون الشمس طالعة او يكون النهار موجوداً اين قضيه منحرفه است که میتوان آن را به صورت متصله يا منفصله در آورد به
اين صورت :کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود.
اما أن ال تكون الشمس طالعة واما أن يكون النهار موجودا ً.
 2ـ ليس يكون النهار موجوداً االّ والشمس طالعة اين قضيه منحرفه که میتوان آن را به صورتيا متصله منفصله فوق در آورد .
 3ـ ال يجتمع المال االّ من شحّ أو حرام اين قضيه منحرفه را میتوان به صورت شرطيه متصله ويا منفصله در آورد به اين صورت:
اِن اجتمع المال فاجتماعه اما من شح أو حرام ـ اما أن يجتمع المال من شح أو من حرام شرح مطالع  – 126 /جوهر النضيد 51 /
الفصل الثانی  :فی احكام ال قضاياأوالشب بينهما .
استدالل کردن بر صدق ويا کذب يك قضيه بر دو نوع است:
الف) گاهی انسان مستقيماً بر صدق ويا کذب آن قضية استدالل میکند يعنی بر صدق قضيه ديگری استدالل نمیکند تا کذب
قضيه مورد نظر او اثبات شود ويا بر کذب قضيه ديگری استدالل نمیکند تا صدق قضيه مورد نظر او اثبات شود وهكذا.
به اين گونه از استدالل استدالل مباشر گويند.
ب) گاهی انسان مستقيماً بر صدق ويا کذب آن قضيه استدالل نمیکند اين قسم صوری دارد:
 1ـ گاهی بر صدق يك قضيه ديگری که با قضيه مورد نظر نسبتی دارد استدالل می شود تا کذب قضيه مورد نظر اثبات شود ويا
بر کذب آن قضيه ديگر استدالل میشود تا صدق قضيه مورد نظر اثبات شود اين در جايی است که دو قضيه با يكديگر متناقضان باشند
دو قضيه متناقض به اين صورت است که :اذا صدق احدهما کذب اال´خری واذا کذب احدهما صدق اال´خری.
 2ـ گاهی بر صدق قضيه ديگری استدالل میشود تا صدق قضيه مورد نظر او اثبات شود ويا بر کذب قضيه ديگر استدالل میشود
تا کذب قضيه مورد نظر او اثبات شود اين در جايی است که بين دو قضيه نسبت عكس بر قرار باشد چون چنان که خواهد آمد در باب
عكس دو قاعده وجود دارد:
اول :اذا صدق االصل صدق عكسه.
دوم :اذا کذب العكس کذب أصله.
مثال :فرض کنيد ما در مقام استدالل بر قضيه بعض الحيوان انسان هستيم ما بر قضيه کل انسان حيوان استدالل میکنيم بعد از
اين که بر صدق اين قضيه استدالل نموديم میگوييم قضيه اول عكس اين قضيه است واذا صدق االصل صدق العكس پس آن قضيه اول
که قضيه مورد نظر ما بود صادق است.
ويا فرض کنيد در مقام استدالل بر قضية ال شیء من االنسان بحيوان هستيم ما بر کذب ال شیء من الحيوان بانسان استدالل
میکنيم .اين که کاذب شد گوييم :اين قضيه عكس قضيه اول است واذا کذب العكس کذب االصل پس آن قضيه مورد نظر اول کاذب
است.
نكته  1ـ زمانی که دو قضيه اين صفت را داشته باشند که بين صدق يكی وکذب ديگری تالزم بود به اين معنا که اگر يكی
صادق بود ديگری کاذب میشود واگر يكی کاذب شد ديگری صادق میشود در اين صورت دو قضيه متناقضان خواهند بود.
ولذا اگر شما میخواهيد بر صدق قضيه « الروح موجودة« استدالل کنيد اگر مستقيماً نمیتوانيد بر صدق آن استدالل کنيد همين
که بر صدق کذب « الروح ليست بموجودة« استدالل کنيد کافی است تا علم به صدق قضيه اول پيدا کنيد.
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نكته  2ـ در تناقض مفردات صرف اختالف به ايجاب وسلب کافی است مثل انسان وال انسان ولی در تناقض قضايا کافی نيست
چون گاهی دو قضيه که در کيف با يكديگر اختالف دارند صادق ا ند مثل :يبعض الحيوان انسان وبعض الحيوان انسان و بعض الحيوان
بانسان ٍ ليس بانسان وگاهی هر دو کاذبند مثل :کل حيوان انسان و ال شیء من الحيوان بانسان پس میبايست قواعد تناقض خواند تا
بتوانيم نقيض هر قضيه را مشخص نمائيم.
مقدمه:
تناقض بر دو قسم است:
الف  :تناقض در مفردات مثل انسان وال انسان در مبحث تقابل از اين قسم بحث شد.
ب  :تناقض در قضايا در جزء دوم در خصوص اين قسم بحث میشود.
تعريف التناقض
تناقض در قضايا اين است که دو قضيه با يكديگر اختالف داشته باشند اختالفی که سب صدق يكی از دو قضيه وکذب ديگری شود
مثل :کل انسان حيوان وبعض االنسان ليس حيوان اين در قضيه با يكديگر درکم و کيف اختالف دارند اين اختالف سبب شده است که
قضيه اول صادق وقضيه دوم کاذب شود ولذا بين اين دو قضيه نسبت تناقض بر قرار است در اين دو قضيه متناقضان گويند.
نكته :در تعريف تناقض کلمه (لذاته) به کار رفته است «ذات« به معنای حقيقت میباشد وضمير «لذاته« به اختالف بر میگردد
آنگاه تعريف تناقض چنين میشود :تناقض اختالفی است در دو قضيه که حقيقت اين اختالف (نه امر خارجی) سبب صدق يكی از دو
قضيه وکذب ديگری میشود.
توضيح :به اين دو قضيه توجه کنيد :کل انسان حيوان ـ ال شیء من االنسان بحيوان اين دو قضيه با يكديگر در کيف اختالف دارند
اين اختالف سبب شده است که يكی از دو قضيه صادق وديگری کاذب شود واال اگر اختالف در کيف نداشتند يا هر دو صادق میبودند
ويا هر دو کاذب آنگاه حقيقت اين اختالف (اختالف در کيف تنها) سبب صدق يكی وکذب ديگری نشده است چون اگر حقيقت اين
اختالف سبب شده باشد میبايست هر جا اين اختالف در دو قضيه پيدا شد سبب صدق يكی وکذب ديگری شود وحال آنكه چنين
نيست چون گاهی دو قضيه با اينكه اختالف در کيف دارند هر دو صادقند وگهی هر دو کاذب اند.
مثال برای اول:
بعض الحيوان انسان ،بعض الحيوان ليس بانسان.
مثال برای دوم :کل حيوان انسان ،ال شیء من الحيوان بانسان.
پس معلوم میشود که در دو قضيه کل انسان حيوان وال شیء من االنسان بحيوان حقيقت اختالف در کيف سبب صدق يكی
وکذب ديگری نشده است بلكه يك امر خارجی سبب آن شده است .وآن امر خارجی اين است که موضوع در اين دو مثال اخص
ومحمول اعم است وهنگامی که چنين بود ،نمیشود هم اثبات محمول برای موضوع صادق باشد وهم سلب محمول از موضوع صادق
باشد بلكه بايد يكی صادق وديگری کاذب باشد.
نتيجه :آن اختالف که سبب صدق يك قضيه وکذب ديگری میشود اختالف در کيف وکم است اين نوع اختالف در هر دو قضيهای
که پيدا شد اين اثر را دارد  .شرح جنيعی  – 54 /شرح شمسيه 117 /
فائده :مصنف بحث تناقض را بر ساير نسبتها مقدم نمود چون شناختن نسبتهای ديگر متوقف بر بحث تناقض است به دليل اينكه
در ادله عكوس از اين مبحث استفاده خواهد شد .شروط التناقض الواحدات الثمان
طبق عقيده مشهور دو قضيه متناقض يابد در هشت امر متحد بوده ودر کم وکيف يا يكديگر اختالف داشته باشند اين امور
هشتگانه عبارتنداز:
 1ـ موضوع ( اگر بگوييم :حسن خواب است و حسين خواب نيست تناقض نخواهد بود درست است )
 2ـ محمول اگر بگوييم :امروز جمعه است وامروز شنبه نيست تناقض نخواهد بود.
 3ـ زمان اگر بگوييم :هوا امروز گرم است وهوا فردا گرم نيست تناقض نخواهد بود.
 4ـ مكان اگر بگوييم :ياسر در تهران معلم است ياسر در شيراز معلم نيست تناقض نخواهد بود.
 5ـ قوه وفعل اگر بگوييم :ناصر بالقوة دکتر است وناصر بالفعل دکتر نيست تناقض نخواهد بود.
 6ـ کل وجزء اگر بگوييم :جزء انسان گردن است وکل انسان گردن نيست تناقض نخواهد بود.
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نكته :برای اختالل اين شرط سه مثال پيدا میشود:
الف  :مراد از موضوع موجه جزء واز سالبه کل باشد.
ب  :عكس.
ج  :مراد از هر دو جزء باشد ولی دو جزء متغاير .
 7ـ شرط اگر بگوييم :حسن به شرط کوشش موفق است وحسن به شرط تنبلی موفق نيست تناقض نخواهد بود 1 .ـ اضافه
(نسبت) اگر بگوييم :سه نصف است نسبت به شش وسه نصف نيست نسبت به هفت تناقض نخواهد بود .آموزش منطق 115 /
نكته :اقوال در وحدات:
الف :قول منسوب به فارابی :وحدات معتبر در تناقض سه چيز است:
موضوع ،محمول ،زمان
ب :قول امام رازی :وحدات معتبر در تناقض دو امر است:
موضوع ،محمول
ج :قول منسوب به فارابی :در تناقض تنها يك وحدت معتبر است وآن وحدت حمل است وساير وحدات به وحدت نسبت بازگشت
میکند.
د :قول مال صدرا 9 :وحدت معتبر است.
هـ :قول ابن سينا :در تناقض عالوه بر هيئت وحدت مشهور چهار وحدت ديگر معتبر میباشند :که آن چهار وحدتعبارتند از وضع
کيفيت ،فاعل ،منفعل.
و) ـ عدهای وحدات را بيش از سی عدد ذکر نمودهاند
ترجمه تهذيب  – 1111شرح مطالع  – 167 /شروح شمسيه  – 121/مقصود الطالب . 229 /
مقدمه :حمل بر دو قسم است:
الف  :حمل ذاتی :در جايی است که موضوع ومحمول مفهوما يكی هستند .مثل:
االنسان انسان.
ب  :حمل شايع صناعی :در جايی است که موضوع و محمول مصداقا يكی هستند مثل :االنسان ضاحك.
مال صدرا فرموده است :اگر دو قضيه بخواهند متناقضان شوند بايد در حمل نيز اتحاد داشته باشند يعنی حمل در هر دو قضيه بايد
يكی باشد يا حمل در هر دو اوّلی باشد ويا حمل در هر دو «شايع صناعی« باشد ودر صورت اختالف دو قضيه متناقضان نخواهد بود.
مثال:
الجزئی جزئی ،الجزئی ليس بجزئی
در اين قضيه چهار احتمال است:
الف  :حمل در هر دو «اوّلی« باشد در اين صورت متناقضان هستند چون قضيه اول صادق ودوم کاذب است.
ب  :حمل در هر دو «شايع« باشد در اين صورت نيز متناقضان هستند چون قضيه اول کاذب ودوم صادق است.
ج  :حمل در مثال اول «شايع« ودر دوم «ذاتی« باشد  .در اين صورت هر دو قضيه کاذب است.
د  :حمل در مثال اول «ذاتی« باشد و در دوم.شايع باشد در اين صورت هر دو قضيه صادق است .االختالف رهبر خرد 213 /
دو قيضه در صورتی متناقضان خواهند بود که در سه امر با يكديگر اختالف داشته باشند:
الف  :در کيف :چون اگر هر دو موجبه باشند گاهی هر دو صادق اند همچون:
کل انسان حيوان ،بعض االنسان حيوان.
وگاهی هر دو کاذب اند ،همچون:
کل انسان حجر وبعض االنسان حجر.
واگر هر دو سالبه باشند نيز گاهی هر دو صادق اند ،همچون:
ال شیء من االنسان بحجر وبعض االنسان ليس بحجر.
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وگاهی هر دو کاذب اند :هم چون ال شیء من النسان بحيوان و بعض اال نسان ليس بحيوان ب ،در کم چون اگر هردو کليه باشند
گاهی هر دو کاذب اند مثل
کل حيوان انسان وال شیء من الحيوان بانسان.
واگر هر دو جزئيه باشند گاهی هر دو صادق اند مثل بعض المعدن حديد وبعض المعدن ليس بحديد.
ج  :در جهت :يعنی هر گاه قضيه موجبه باشد عالوه بر اختالف در «کيف وکم« اختالف در «جهت« نيز الزم است زيرا گاهی دو
قضيه ضروريه هر دو کاذب اند وتناقض تحقق نمیيابد مانند :هر انسانی بالضرورة کاتب است ،وهيچ انسانی بالضرورة کاتب نيست
وگاهی هر دو قضيه که دارای يك جهت اند با اختالف در «کيف« هر دو صادق اند :مثل :
کل انسان کاتب باالمكان العام ال شیء من االنسان بكاتب باالمكان العام  .ترجمه تهذيب 156 /
نقيض کل شیء رفعه يعنی نقيض هر چيزی رفع وبرداشتن آن چيز است مثال نقيض ايجاب برداشتن ايجاب است يعنی سلب
ونقيض سلب برداشتن سلب است يعنی ايجاب ونقيض کليّت برداشتن آن است يعنی جزئيت و نقيض جزئيت برداشتن آن است يعنی
کليت.
با توجه به اين نكته اگر قضيهای دارای جهت بود میبايست اين جهت را با جهت ديگری که مناقض آن است برداريم اين جهت
ديگر دو حالت دارد:
الف  :يك مرتبه اين جهت ديگر از جهات معروفهای است که گذشت در اين صورت برای اين قضيه موجهه نقيض صريح پيدا
میشود مثال نقيض صريح ضروريه مطلقه موجبه ،ممكنه عامه سالبه است چون مفاد ومحتوای «ضروريه مطلقه موجبه« اين است که
محمول برای موضوع ضرورت دارد ومحتوای ممكنه عامه سالبه« اين است که محمول برای موضوع ضرورت ندارد.
ممكنه عامه از جهات معروفه است در اين صورت گونيد:
ممكنه عامه «نقيض صريح« ضروريه مطلقه است.
مثال :کل انسان حيوان بالضرورة بعض االنسان ليس بحيوان باالمكان العام.
ب  :يك مرتبه اين جهت ديگر از جهات معروفه ای که بحث آن گذشت نيست در اين صورت برای اين جهت غير معروفه يك
جهت معروفهای
که مالزم با آن است پيدا میکنيم و مجازاً اسم اين جهت معروفه را بر روی آن جهت غير معروفه میگذاريم در اين صورت برای آن
قضيه موجّهه نقيض صريح پيدا نشده است مثالً محتوای قضيه دائمه مطلقه اين است که محمول برای موضوع دوام دارد ما دامی که
موضوع موجود است نقيض صريح اين قضيه سلب دوام است ولی سلب دوام از جهات معروفه نيست ولی الزمه سلب دوام اين است که
سلب محمول از موضوع تحقق پيدا کرده باشد که تحقق سالبه محمول از موضوع محتوای مطلقةعامه است ولذا مجازاً گفته میشود که
نقيض دائمه مطلقه «مطلقة عامه« است.
مثال :االرض متحرك دائماً = االرض ليست بمتحرکه بالفعل.
نكته :نقيض قضايای موجهه بسيطه عبارت است از:
نقيض صريح ضروريه مطلقه = ممكنه عامه.
نقيض صريح مشروطه عامه = حينيه ممكنه.
الزمة نقيض دائمة مطلقه = مطلقه عامه.
الزمة نقيض عرفيه عامه = حينيه مطلقه  .حاشيه  – 71 /شرح منظومه 62 /
برای پيدا کردن نقيض قضايای مرکبه به حاشيه والقواعد الجليّه ص 295مراجعه شود.
دو قضيه محصوره سه صورت دارند:
الف  :در کم وکيف اختالف دارند در اين صورت متناقضان هستند.
مثال :موجبه کليه = سالبه جزئيه.
موجبه جزئيه = سالبه کليه.
ب  :در کم تنها اختالف دارند در اين صورت متداخلتان هستند.
مثل :موجبه کليه = موجبه جزئيه
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سالبه کليه = سالبه جزئيه.
ج  :در کيف تنها اختالف دارند واين دو صورت دارد:
 1ـ هر دو کليه باشند در اين صورت متضادتان هستند.
مثال :موجبه کليه = سالبه کليه
 2ـ هر دو جزئيه هستند در اين صورت داخلتان تحت التضاد هستند.
مثال :موجبه جزئيه = سالبه جزئيه اشارات  -112 /جوهر النضيد  – 74 /التحصيل . 71 /
در اول فصل دوم گفته شد که انسان گاهی مستقيماً بر قضيه مورد نظر خود نی تواند استدالل کند در اين صورت بر صدق قضيه
ديگری استدال میکند واز صدق آن قضيه ،صدق قضيه مورد نظر خود را بدست میآورد واين در صورتی است که بين قضيه مورد نظر
وقضية ديگر رابطه عكس (عكس المستوی ويا نقيض) بر قرار باشد به اينكه قضيه مورد نظر عكس وقضيه ديگر اصل باشد.
مثال :ما در مقام استدالل بر صدق قضيه« بعض الحيوان انسان« هستيم در اينجا بر صدق قضيه کل انسان حيوان برهان اقامه
میکنيم بعد از اينكه صدق اين قضيه معلوم شد گوييم :پس قضيه اول نيز صادق است چون اذا صدق االصل صدق العكس.
العكس المستوی
به جا بجا کردن دو طرف قضيه با دو شرط عكس مستوی گويند:
الف  :کيف باقی باشد.
ب  :صدق قضيه باقی باشد.
مثال .)1 :کل انسان حيوان اِين يك قضيه حمليه صادقه میباشد دو طرف اين قضيه حمليه عبارتست از:
موضوع ومحمول انسان موضوع وحيوان محمول است اگر ما دو طرف اين قضيه را جابجا يی کنيم يعنيموضوع را در جای محمول
ومحمول را در جای موضوع قرار دهيم وکيف وصدق هم باقی بماندعكس مستوی تشكيل میشود ولذا کل انسان حيوان = بقاء کيف
وعدم بقاء صدق.
کل انسان حيوان = بعض الحيوان انسان = بقاء کيف .و بقاء صدق
 )2کلماّ کانت الشمس طالعة فالنهار اگر دو طرف اينقضيه را جابجا کرده وکيف وصدق آن باقی بماند عكس مستوی تشكيل
میشود.
عكس مستوی اين قضيه چنين است:
قد يكون اذا کان النهار موجوداً فالشمس طالعة.
نكته :1در عكس بقاء کم شرط نيست بلكه گاهی باقی است وگاهی خير.
نكته  2ـ کلمة عكس دارای دو معنا است:
الف  :معنای حقيقی :تبديل وجابجائی کردن که کار انسان است.
ب  :معنای مجازی :آن قضيهای که بعد از تبديل حاصل میشود ،طبق اين معنا عكس به معنای معكوس است چنانكه خلق به
معنای مخلوق است .
در باب عكس مستوی چهار قاعده وجود دارد:
الف  :اذا صدق االصل صدق العكس.
يعنی اگر فرض صدق اصل شد عكس نيز صادق خواهد بود مثل :کل انسان حيوان = بعض الحيوان انسان.
ب  :ليس اذا کذب االصل کذب العكس.
يعنی عكس در کذب تابع اصل نيست بلكه ممكن است اصل کاذب وعكس صادق باشد مثل:
کل حيوان انسان = بعض االنسان حيوان.
ج  :اذا کذب العكس کذب االصل
يعنی اصل در کذب تابع اعكس است که اگر عكس کاذب شد اصل نيز کاذب میشود مثل:
25
 http://1Zekr.Comدروس حوزه علميّه قم http://1Zekr.ir

 http://YaAlee.Comفقه أهل البيت(صلوات اهلل و سالمه عليهم) http://YaAlee.ir

فرض کنيد قضية بعض االنسان شجر عكس است ،اين عكس کاذب است اصل آن چه موجبه کليه باشد يعنی کل شجر انسان وچه
موجبه جزئيه باشد يعنی بعض الشجر انسان کاذب است.
د  :ليس اذا صدق العكس صدق االصل
يعنی اصل در صدق تابع عكس نيست که اگر عكس صادق شد اصل نيز صادق شود چون ممكن است عكس صادق واصل کاذب
باشد مثل:
کل حيوان انسان (اصل) = بعض االنسان حيوان (عكس).
نكته -1:بقاء صدق در عكس واجب است چون عكس الزمة اصل است چنان که حرارت الزمة آتش است وصدق ملزوم بدون صدق
الزم محال است جوهر النضيد 13 /ئ – شرح منظومه . 67 /
نكته  2ـ بقاء کذب در عكس شرط نيست چون کذب ملزوم (اصل) مستلزم کذب الزم (عكس) نيست به دليل اينكه الزم گاهی
«اعم« است وانعدام «اخص« که ملزوم است مستلزم انعدام « عدم« که الزم است نمیشود  .شرح شمسيه
نكته  3ـ اگر قضيهای را به قضيه ديگری تبديل نموده وکيف آن باقی باشد ولی صدق آن باقی نباشد اين تبديل به گفته فارابی به
نام انقالب قضيه موسوم است نه انعكاس مثل:
المو جبتان تنعكسان موجبته ً جزئيه کل انسان حيوان = کل حيوان انسان (انقالب) .
نكته  1ـ عكس قضيه موجبه کليه موجبه جزئيه میباشد ونه موجبه کليه.
دليل) مقدمه :در دو صورت قضيه موجبه کليه صادقه تشكيل میشود:
الف  :محمول اعم از موضوع باشد مثل کل انسان حيوان.
ب  :محمول مساوی با موضوع باشد کل انسان ناطق با حفظ اين مقدمه گفته میشود:
در هر دو صورت موجبه جزئيه ،به عنوان عكس صادق است ولی موجبه کليه به عنوان عكس در صورت (الف) هيچ نيست لذا کل
انسان حيوان = بعض الحيوان انسان  ،کل انسان ناطق = بعض الناطق انسان.
پس عكس الزم الصدق موجبه کليه در تمام مواد وکليه موارد قضيه موجبه جزئيه است وتخلف صدق موجبه کليه در عكس موجبه
کليه در بعضی مواد (مثل صورت الف) برهان است بر عدم مالزمه بين دو کليه رهبر خرد  – 231 /شرح جنيصی. 61
نكته  1ـ عكس قضيه موجبه جزئيه موجبه جزئيه میباشد ونه کليه .
دليل) مقدمه :در چهار صورت قضيه موجبه جزئيه صادقه تشكيل میشود:
الف  :محمول اعم مطلق از موضوع باشد :يعنیبعضی االنسان حيوان.
ب  :محمول اخص مطلق از موضوع باشد يعنی بعضی الحيوان انسان.
ج  :محمول اعم من وجه از موضوع باشد :يعنی بعضی الطير اسود
د  :محمول مساوی با موضوع باشد :يعنی بعضی الناطق انسان.
با حفظ اين مقدمه گفته میشود:
در چهار صورت موجبه جزئيه به عنوان عكس صادق است ولی موجبه کليه به عنوان عكس در صورت (الف و ج) صحيح نيست
ولذا :بعض االنسان حيوان = بعض الحيوان انسان ،بعض الحيوان انسان = بعض االنسان حيوان.
بعض الطير أبيض = بعض االبيض طير،
بعض الناطق انسان = بعض االنسان ناطق.
پس عكس الزم الصدق موجبه جزئيه در تمام موادِ وکلية موارد موجبه جزئيه است.
نكته  3ـ عكس قضية سالبه کليه = سالبه کليه میباشد.
دليل) مقدمه:در قضية سالبه کليه صادقه تنها در يك صورت تشكيل میشود وآن در صورتی است که بين موضوع ومحمول تباين
کلی برقرار باشد مثل:
ال شیء من االنسان بحجر
با حفظ اين مقدمه گفته میشود :هر يك از متباينات را میتوان از تمام افراد ديگری سلب نمود ولذا گفته میشود:
ال شیء من االنسان بحجر
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ال شیء من الحجر بانسان.
برای اينكه عكس سالبه کليه برهان شود گوييم :فرض اين است که قضيه ال شیء من االنسان بحجر صادق است.
مدّعی اين است که قضيه ال شیء من الحجر بانسان نيز صادق است.
دليل :اگر قضية ال شیء من الحجر بانسان صادق نباشد بايد نقيض آن که بعض الحجر انسان است صادق باشد.
زمان که قضيه (بعض الحجر انسان) صادق شد بايد عكس مستوی آن که بعض االنسان حجر است نيز صادق باشد چون اذا صدق
االصل صدق العكس ،آنگاه زمانی که اين قضيه (بعض االنسان حجر) را با تقيد ال شیء من االنسان بحجر مقايسه میکنيم میبينيم اين
دو قضيه نقيض يكديگرند اگر قضيه (بعض االنسان حجر) صادق باشد بايد (ال شیء من االنسان بحجر) کاذب باشد وحال آنكه فرض بر
اين شد که صادق است پس برای اينكه خالف فرض پيدا نشود بايد قضيه ال شیء ن الحجر بانسان صادق باشد تا منشأ برای خالف
فرض نشود.
تعقيب :ومی شود به اين صورت نيز استدالل کرد:
 )1فرض اين است که قضيه (الشیء من االنسان بشجر) صادق است پس نقيض آن که (بعض االنسان شجر) است کاذب است.
 )2آنگاه اين قضيه (بعض االنسان شجر) عكس مستوی برای قضيه (بعض الشجر انسان) است .قضيه بعض االنسان شجر کاذب شد
قضيه بعض الشجر انسان نيز کاذب میشود به دليل اينكه اذا کذب العكس کذب االصل.
 )3قضيه (بعض الشجر انسان) که کاذب شد نقيض آن که (ال شیء من الشجر بانسان) است صادق میشود ومدّعای ما همين است
که عكس مستوی سالبه کليه به صورت سالبه کليه صادق است.
در اين طرز استدالل اوال از قاعده تناقض استفاده شد از صدق يك قضيه کذب نقيض آن استفاده شد (در قسمتيك).
ثانيا :از قاعده دوم در باب عكس مستوی استفاده شد (در قسمت دوم).
ثالثا برای بار دوم از قاعده تناقض استفاده شد از کذب يك قضيه صدق نقيض آن استفاده شد (در قسمت سوم).
فائده :دليل بر اينكه عكس سالبه کليه سالبه کليه میشود اين است که در غير اين صورت سلب شیء از نفس الزم میآيد برای
توضيح اين دليل به شرح منظومه ص 67مراجعه شود.
نكته  4ـ قضيه سالبه جزئيه عكس مستوی ندارد.
چون گاهی در سالبه جزئيه موضوع اعم از محمول میباشد مثل بعض الحيوان ليس بانسان ودر صورتی که عكس آن سالبه باشد
چه به نحو کليه وچه به نحو جزئيه الزمه اش اين است که اعم را از أخص به نحو کلی (در کليه) يا به نحو جزئی (در جزئيه) سلب
نماييم وسلب اعم از اخص به هيچ نحوی صحيح نيست ولذا:
بعض الحيوان ليس بانسان .الشیء من االنسان بحيوان  ،بعض االنسان ليس حيوان
قضيه شرطيه بر دو نوع است
الف متصله :اين نوع قضيه در عكس داشتن ونداشتن مثل قضيه حمليه میباشد.
ولذا متصله موجبه کليه = متصله موجبه جزئيه.
متصله موجبه جزئيه = متصله موجبه جزئيه.
متصله سالبه کليه = متصله سالبه کليه.
متصله سالبه جزئيه عكس ندارد.
مثال  :کلما کانت الشمس طالعة کان النهار موجوداً = قد يكون اذا کان النهار موجوداً کانت الشمس طالعة.
ب  :منفصله :اين نوع قضيه فائدهای در عكس آن نيست چون چه شما طرف اول ر مقدم را طرف دوم را تالی بدانيد وچه عكس،
محتوا ومضمون قضيه در هر دو صورت يكی باشد مضمون قضيه در هر دو صورت اين است که اين دو طرف با يكديگر تنافی وعناد
وناسازگاری دارند ولذا
العدد اما زوج واما فرد = العدد اِما فرد واِما زوج
بله اگر قضيه منفصله را به قضيه حمليه بر گرداينم عكس پيدا خواهد کرد مثل:
العدد ينقسم الی زوج وفرد ما ينقسم الی زوج وفرد عدد شروح شمسيه  – 167جوهر النضيد 96 /
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عكس النقيض فائده :برای تحقيق در بارة عكس قضايای توجهات به کتابهای جوهر النضيد  96 /القواعد الجليه  219 /شرح منظومه
 – 76 /حاشيه  – 76 /شروح شمسيه  144 /و ترجمه تهذيب  169 /مراجعه شود . .
برای عكس نقيض دو تعريف بيان شده است ( . )1شروح شمسيه  – 169 /حاشيه 11 /
الف  :تعريف قدماء
به قرار دادن نقيض موضوع« محمول ونقيض محمول« موضوع با دو شرط عكس نقيض گويند:
 )1صدق باقی بماند.
 )2کيف باقی بماند مثال:
کل انسان حيوان = کلّ ال حيوان ال انسان.
در قضيه اول انسان موضوع وحيوان محمول است در قضيه دوم نقيض حيوان موضوع ونقيض انسان محمول قرار گرفته است قضيه
اول موجبه صادقه است وقضيه دوم نيز چنين است.
نكته :به عكس نقيض طبق روش قدماء عكس نقيض موافق گويند چون عكس در کيف موافق با اصل است.
ب  :تعريف متأخرين:
به قرار دادن نقيض محمول موضوع وعين موضوع را محمول به شرط بقاء صدق عكس نقيض گويند.
مثال :کل انسان حيوان = ال شیء من الالحيوان بانسان.
در قضيه اول انسان موضوع وحيوان محمول است.
در قضيه دوم نقيض حيوان موضوع وخود انسان محمول قرار گرفته است وهر دو قضيه صادق است.
نكته :به عكس نقيض طق روش متأخرين عكس نقيض مخالف گويند چون عكس در کيف مخالف با اصل است.
قاعدة عكس النقيض  :من حجة الكمّ
از جهت کم (کليت وجزئيت) حكم قضايای سالبه در عكس نقيض مثل حكم قضايای موجبه است و حكم قضايای موجبه در عكس
نقيض مثل حكم قضايا سالبه است يعنی:
سالبه کليه = سالبه جزئيه (عقيده قدما) ،موجبه جزئيه (عقيده متأخرين).
سالبه جزئيه سالبه جزئيه (عقيدةقدماء ) ،موجبه جزئيه (عقيده متأخرين).
موجبه کليه موجبه کليه (عقيدة قدما )،سالبه کليه (عقيده متأخرين).
موجبه جزئيه عكس ندارد (طبق هر دو عقيده).
مثال :ال شیء من االنسان بشجربعض ال شجر ليس بال انسان ،بعض ال شجر انسان.
بعض االنسان ليس بأبيض بعض ال أبيض ليس بال انسان ،بعض ال أبيض انسان.
کل انسان حيوان کل ال حيوان ال انسان ،ال شیء من الحيوان بانسان.
بعض الحيوان انسان عكس ندارد.
برهان هر يك از اين چهار حكم به ترتيب خواهد آمد توجه به اين نكته الزم است که در مباحث بعدی به جای نقيض موضوع از
حرف ب که باالی آن فتحه قرار دارد (بَ) استفاده میشود وبه جای نقيض محمول از حرف (حَ) استفاده میشود
البرهان عكس السالبته الكليته .
برای عكس نقيض سالبه کليه بايد دو برهان آورده شود:
الف  :برهان برای عكس نقيض موافق :در اين قسمت بايد برها آورده شود که اوّالً عكس نقيض موافق سالبه جزئيه است.
ثانيا :عكس نقيض موافق سالبه کليه نيست.
ب  :برهان برای عكس نقيض مخالف :در اين قسمت بايد برهان آورده شود که اوال عكس نقيض مخالف موجبه جزئيه است.
ثانيا :عكس نقيض مخالف موجبه کليه نيست.
فعالً بحث ما در بارة برهان عكس نقيض موافق است ابتدا سه نكته به عنوان مقدمه وسپس اصل برهان
نكته  1ـ قضية سالبه کليه صادقه تنها در صورتی تشكيل میشود که بين دو طرف تباين کلی باشد.
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مثال :ال شیء من االنسان بشجر بين انسان وشجر تباين کلی برقرار است ولذا اين قضيه سالبه کليه صادق است.
نكته  2ـ بين دو نقيض در کلی متباينی نسبت تباين جزئی برقرار میباشد به اين معنا که در بعضی مثالها بين دو نقيض دو کلی
متباين،تباين کلی است مثل موجود ،معدوم = ال موجود = ،ال معدوم ودر بعضی مثالها عموم وخصوص من وجه است.
مثل :انسان ،شجر = ال انسان * ال شجر.
زمانی که گفته شد بين دو نقيض در کلی تباين نسبت تباين جزئی بر قرار است اين تباين جزئی شامل تباين کلی میشود شامل
عموم وخصوص من وجه نيز میشود پس اگر گفته میشود بين دو نقيض دو کلی متباين خصوص تباين کلی بر قرار است غلط است
چنانكه اگر گفته شود بين دو نقيض در کلی متباين خصوص نسبت خصوص و عموم من وجه است غلط می باشد.
نكته  3ـ بازگشت تباين کلی به دو قضيه سالبه کليه وبازگشت تباين جزئی به دو قضيه سالبه جزئيه است.
مثال برای تباين کلی :انسان ،شجر = ال شیء من االنسان شجر ،ال شیء من الشجر بانسان.
مثال برای تباين جزئی از نوع عموم وخصوص من وجه :ال انسان * ال شجر = بعض االنسان ليس بال شجر ،بعض ال شجر ليس
بالانسان.
مثال برای تباين جزئی از نوع تباين کلی :ال موجود ،ال معدوم = بعضی ال موجود ليس بال معدوم وبعضی ال معدوم ليس بال موجود.
با حفظ اين سه نكته گفته میشود که ما در مدّعا داريم که میبايست هر دو برهان اثبات شود.
اول ـ عكس نقيض موافق سالبه جزئيه است.
يعنی زمانی که قضيه سالبه صادق شد قضيه سالبه جزئيه به عنوان عكس نقيض نيز صادق است.
برهان :برهان در دو مرحله بيان میشود
 )1زمانی که قضيه ال ب ح صادق شد به اين معناست که بين دو طرف نقيض (ب و ح) تباين کلی بر قرار است.
 )2زمانی که بين ب و ح تباين کلی بر قرار شد بين نقيض اين دو يعنی ب و ح تباين جزئی وجود پيدا میکند تباين جزئيكه بر
قرار شد دو قضيه سالبه جزئيه صادق خواهد بود که عبارتنداز :بعض بَ ليس حَ ،بعض حَ ليس بَ مدعای اول ما نيز همين بود که زمانی
که ال ب ح صادق شد بعض حَ ليس بَ نيز صادق است.
دوم ـ عكس نقيض موافق سالبه کليه نيست.
برهان :گاهی بين دو نقيض دو کلی متباين تباين کلی است مثل موجود ومعدوم که بين نقيض اين دو تباين کلی است وگاهی بين
دو نقيض دو کلی متباين عموم وخصوص من وجه است مثل انسان وشجر که بين نقيض اين دو عموم وخصوص من وجه است پس
سالبه کليه به عنوان عكس نقيض برای سالبه کليه هميشه صادق نيست.
مثال :يعنی زمانی که اين قضيه ال ب ح صادق شد به اين معناست که بين ب و ح تباين کلی بر قرار است ولی اين طور نيست که
بين نقيض اين دو نيز تباين کلی بر قرار است تا دو سالبه کليه صادق شود :ال بَ حَ ال حَ بَ چون ممكن است بين دو نقيض عموم
وخصوص من وجه باشد.
در اين قسمت نيز مدّعای ما ثابت شد ،مدّعای ما اين بود که زمانی که ال ب ح صادق شد اين طور نيست که هميشه ال حَ بَ نيز
صادق باشد.
برهان عكس نقيض المخالف .
در بارة عكس نقيض مخالف برای سالبه کليه ما دو مدّعا داريم:
 1ـ عكس نقيض مخالف موجبه جزئيه است.
يعنی زمانی که يك سالبه کليه صادق شد همچون ال شیء من االنسان بشجر موجبه جزئيه به عنوان عكس نقيض مخالف صادق
است يعنی بعض ال شجر انسان.
دليل:
الف  :زمانی که ما يك قضيه سالبه کليه صادقه داشته باشيم معنايش اين است که بين دو طرف تباين کلی بر قرار است.
مثال اگر ال شیء من االنسان بشجر صادق شد به اين معناست که بين انسان وشجر تباين کلی است.
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ب  :خاصيت تباين کلی اين است که هر طرف با نقيض طرف ديگر اجتماع وصدق میکند مثال انسان با ال شجر وشجر ال انسان
آنگاه زمانی که انسان با ال شجر اجتماع کرد قطعا ال شجر هم با انسان اجتماع میکند.
ج  :صدق ال شجر با ال انسان دو صورت دارد:
اول ـ يك مرتبه صدق به صورت موجبه کليه است يعنی کل ال شجر انسان.
دوم ـ يك مرتبه صدق به صورت موجبه جزئيه است يعنی بعض ال شجر انسان.
قدر مسلّم اين است که به صورت موجبه جزئيه باشد پس مدّعای اول ثابت شد که اذا صدق ال شیء من االنسان بشجر صدق بعض
ال شجر انسان.
دوم ـ عكس نقيض مخالف موجبه کليه نيست
يعنی زمانی که يك قضيه سالبه کليه صادق شد اين طور نيست که در تمامی مواد وکلية موارد موجبه کليه به عنوان عكس نقيض
صادق باشد مثل ال شیء من االنسان بشجر که صادق است ولی کل ال شجر انسان صادق نيست.
دليل :الف  :زمانی که يك قضيه سالبه کليه صادقه داشته باشيم معنايش اين است که دو طرف بايكديگر تباين کلی دارند
مثل ال شیء من االنسان بشجر که بين انسان وشجر تباين کلی است.
ب  :بيندو نقيض دو کلی متباين گاهی نسبت عموم وخصوص من وجبه بر قرار است مثل :انسان ،شجر //ال انسان * ال شجر.
ج  :خاصيت عموم وخصوص من وجه اين است که يك ماده اجتماع ودو مادة افتراق دارند.
مثال :بين ال انسان وال شجر عموم وخصوص من وجه است پس يك مادة اجتماع ودو مادة افتراق دارند.
مادة اجتماع :ال انسان وال شجر باشد مثل کتاب.
مادة افتراق  1ـ ال انسان باشد ولی ال شجر نباشد يعنی بعض انسان ليس بال شجر ن مثل شجر
مادة افتراق  2ـ ال شجر باشد ولی ال انسان نباشد يعنی بعض الشجر ليس بال انسان مثل انسان در مورد ومادة اجتماع ،ال
شجر باال انسان اجتماع کردهاند پس انسان بر اين مورد اجتماع صدق نخواهد کرد چون انسان با ال انسان نقيضان هستند و زمانی که ال
انسان صادق بود مسلّم انسان صادق نخواهد بود پس گفتن کل ال شجر انسان غلط است واين مدعای دوم است.
تا اينجا بحث ما در بارة عكس نقيض موافق و مخالف سالبه کليه تمام شد در مطلب بعدی برای عكس نقيض سالبه جزئيه برهان
خواهيم آورد.
عكس السالبته الجزئية برهان
در بارة عكس نقيض موافق برای سالبة جزئيهمادومدّعی داريم :
عكس نقيض موافق برای سالبه جزئيه سالبه جزئيه است.
يعنی :زمانی که يك سالبه جزئيه صادق شد مثل بعض االنسان ليس بأبيض سالبه جزئيه به عنوان عكس نقيض موافق نيز صادق
است يعنی بعض ال أبيض ليس بال انسان.
دليل :قضيه سالبه در سه صورت صادق است:
الف  :بين دو طرف عموم وخصوص من وجه باشد در اين صورت بين نقيض دو طرف تباين جزئی است وبازگشت تباين جزئی به
دو سالبه جزئيه است مثال :بعض االنسان ليس بأبيض بين انسان وأبيض عموم وخصوص من وجه است ولذا اين قضيه سالبه جزئيه
صادق است .بين نقيض اين دو يعنی ال انسان وال أبيض تباين جزئی است ولذا اين دو قضيه سالبه جزئيه صادق است :بعض ال انسان
ليس بال أبيض و بعض ال أبيض ليس بال انسان واين مدّعای اول ماست.
ب  :بين دو طرف تباين کلی باشد در اين صورت نيز بين نقيض دو طرف تباين جزئی است وبازگشت تباين جزئی به دو سالبه
جزئيه است.
مثال :بعض االنسان ليس بشجر بين انسان وشجر تباين کلی است ولذا اين قضية سالبه جزئيه صادق است .بين نقيض اين دو يعنی
ال انسان وال شجر تباين جزئی است ولذا اين دو قضيه سالبه جزئيه صادق است :بعض ال انسان ليس بال شجر وبعض ال شجر ليس بال
انسان واين مدّعای اول ماست.
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ج  :موضوع اعم مطلق از محمول باشد مثل بعض الحيوان ليس بانسان بين حيوان وانسان عموم وخصوص مطلق است ودر اين
مثال حيوان که موضوع است اعم از محمول میباشد در اين صورت بين نقيض دو طرف نيز عموم وخصوص مطلق بر قرار است ولی به
اعم أخصّ میشود ولذا اين قضيه سالبه جزئيه بعض ال انسان ليس بال حيوان صادق است چون
اين صورت که نقيض اخصّ اعمّ ونقيض ّ
أخص از اعم شده است که مشكلی ندارد واين مدعای اول ماست.
ّ
در اين صورت سلب
نتيجه :قضيه سالبه جزئيه تنها دراين سه صورت صادق است وبنابر هر سه صورت سالبه جزئيه به عنوان عكس نقيض موافق صادق
است.
 2ـ عكس نقيض موافق برای سالبه جزئيه سالبه کليه نيست.
يعنی زمانی که يك سالبه جزئيه صادق شد اين طور نيست که در تمامی مواد وکليه موارد سالبه کليه به عنوان عكس نقيض موافق
صادق باشد.
دليل :گفته شد که قضيه سالبه جزئيه در سه صورت صادق است:
الف  :بين دو طرف عموم وخصوص من وجبه باشد در اين صورت بين نقيض دو طرف دو صورت دارد:
اول ـ گاهی تباين کلی است مثل ال انسان * حيوان = انسان ،ال حيوان.
در اين صورت اگر به صورت سالبه جزئيه گفته شد :بعض ال انسان ليس بحيوان سالبه کليه به عنوان عكس نقيض موافق صادق
است يعنی ال شیء من ال حيوان بانسان.
دوم ـ گاهی عموم وخصوص من وجه است مثل :انسان * ابيض ال انسان * ال أبيض.
در اين صورت اگر به صورت سالبه جزئيه گفته شود :بعض االنسان ليس بأبيض سالبه کليه به عنوان عكس نقيض موافق صادق
نيست يعنی ال شیء من ال أبيض بال انسان .
ب  :بين دو طرف تباين کلی باشد در اين صورت بين نقيض هر طرف دو صورت دارد:
اول :گاهی تباين کلی است مثل موجود ،معدوم ال موجود ،ال معدوم در اين صورت اگر به صورت سالبه جزئيه گفته شد بعض
الموجود ليس بمعدوم سالبه کليه به عنوان عكس نقيض موافق صادق است يعنی ال شیء من ال معدوم بال موجود .
دوم :گاهی عموم وخصوص من وجه است مثل ،انسان ،شجرال انسان * ال شجر در اين صورت اگر به صورت سالبه جزئيه گفته شود
بعض االنسان ليس شجر سالبه کليه به عنوان عكس نقيض موافق صادق نيست يعنی ال شیء من ال شجر بال انسان .
ج  :موضوع اعم مطلق از محمول باشد مثل بعض الحيوان ليس بانسان در اين صورت بين نقيض دو طرف عموم وخصوص مطلق
است ولی به اين صورت که نقيض أخص ،اعم ونقيض اعم ،اخص میشود آنگاه اگر به صورت سالبه جزئيه گفته شود بعض الحيوان ليس
بانسانٍ سالبه کليه به عنوان عكس نقيض موافق صادق نيست يعنی ال شیء من ال انسان بال حيوان.
نتيجه :طبق بعضی از صورتهای سالبه جزئيه مثل صورت دوم از حالت الف وب مثل صورت ج سالبه کليه به عنوان عكس نقيض
صادق نيست پس نمیشود گفت که عكس نقيض سالبه کليه است چون موارد خالف دارد ،مدعای دوم ما همين است.
در بارة عكس نقيض مخالف برای سالبه جزئيه ما دو مدعا داريم:
 1ـ عكس نقيض مخالف برای سالبه جزئيه موجبه جزئيه است.
يعنی :زمانی که يك قضيه سالبه جزئيه صادق شد مثل بعض االنسان ليس بشجر موجبه جزئيه به عنوان عكس نقيض مخالف نيز
صادق است يعنی بعض ال شجر انسان.
دليل :گفته شد قضيه سالبه جزئيه در سه صورت صادق است:
الف  :بين دو طرف عموم وخصوص من وجه باشد در اين صورت بين دو نقيض عام وخاص من وجه تباين جزئی است وخاصيت
تباين جزئی اين است که يكی بدون ديگری میتواند تحقق پيدا کند.
مثال :بعض االنسان ليس بأبيض بين انسان وابيض عموم وخصوص من وجه است بين نقيض اين دو تباينيعنی النسان و ال ابيض
تباين جزئی است يعنی میشود در يك مورد ال ابيض ولی ال انسان نباشد زمانی که ال انسان نبود حتما انسان خواهد بود چون انسان
وال انسان نقيضان هستند ودر نقيضان زمانی که احدهما نبود قطعا ديگری خواهد پس اين قضيه بعض ال ابيض انسان صادق است
وهمين مدعای اول ماست.
ج  :موضوع اعم مطلق از محمول باشد در اين صورت نقيض اعم اخصّ ونقيض اخصّ اعم میشود.
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مثال :بعض الحيوان ليس بانسان بين حيوان وانسان عموم وخصوص مطلق است به اين صورت که حيوان اعم وانسان أخص است
بين نقيض اين دو يعنی ال حيوان وال انسان نيز عموم وخصوص مطلق است ولی به اين نحوه که ال اخص و ال انسان اعم می شود آنگاه
می شود دريك مورد ال انسان را عم  ،باشد و لی ال حيوان ( اخص )نباشد  .ال حيوان حيوان که نبود حتما حيوان خاهد بود چون
حيوان وال حيوان نقيضان هستند پس اين قضيه بعض ال انسان حيوان صادق است واين مدعای اول ماست.
آ ـ عكس نقيض مخالف برای سالبه جزئيه موجبه کليه نيست
يعنی زمانی که سالبه جزئيه صادق باشد اين طور نيست که در تمامی مواد وکليه موارد موجبه کليه به عنوان عكس نقيض مخالف
صادق باشد.
دليل :دليل در ضمن  4مرحله بيان میشود:
مرحلهُ  1ـ گاهی بين دو نقيض موضوع و (محمول) در سالبه جزئيه نسبت عموم وخصوص من وجه بر قرار است مثال :اين دو
مثال :بعض االنسان ليس بأبيض بين ال انسان وال ابيض عموم وخصوص من وجه است.
مرحله  2ـ مرجع وبازگشت عموم وخصوص موجبه بر يك موجبه جزئيه ودو سالببه جزئيه است ولذا اين دو موجبه جزئيه صادق
است :بعض ال أبيض ال انسان ،بعض ال شجر ال انسان.
مرحله  3ـ با توجه به اين دو موجبه جزئيه قضيه معدولة المحمول هستند وهر قضيه معدولة المحمول را میشود به سالبه
محصلة المحمول بر گرداند ولذا میشود اين دو قضيه موجبه را به اين دو قضيه برگرداند:
بعض ال أبيض ليس بانسان ،بعض ال شجر ليس بانسان.
توجه به اين امر الزم است که اين دو قضيه موجبه معدولة الطرفين هستند ولی با معدولة المحمول بودن تنافی ندارد.
مرحلة  4ـ زمانی که اين قضيه سالبه جزئيه محصلة المحمول صادق شد نقيض آن که موجبه کليه است کاذب خواهد بود يعنی
کل ال أبيض انسان وکل ال شجر انسان وهمين مدعای دوم ماست.

نكته  1ـ علت اينكه بر گرداندن قضيه موجبه معدولة المحمول به سالبه محصلة المحمول صحيح است اين است که قضيه سالبه
اعم از موجبه معدولة المحمول است وزمانی که سالبه اعم شد هر زمان که موجبه صادق بود قطعا سالبه که اعم است نيز صادق خواهد
بود پس اگر بعض ال أبيض ال انسان (موجبه) صادق بود قطعاً بعضی ال أبيض ليس بانسان (سالبه) نيز صادق خواهد بود علت اعميّت
اين است که موجبه تنها با وجود موضوع صادق است يعنی موضوعش بايد موجود باشد تا صادق شود ولی سالبه با وجود وعدم موضوع
هر دو صادق است.
نكته  1ـ به اين تحويل وبرگرداندن نقض المحمول گويند که بحث آن خواهد آمد.
مثل :االنسان ال شجر = ليس االنسان شجرا.
در اينجا عكس نقيض موافق ومخالف برای سالبه جزئيه به پايان رسيد ،در مطلب بعدی در بارة عكس نقيض موجبه کليهخواهم
کرد برهان عكس الموجبه الكليه .
نكته 2ـ عكس نقيض موافق برای موجبه کليه موجبه کليه میباشد.
يعنی زمانی که يك قضيه موجبه کليه مثل کل انسان ناطق ويا کل انسان حيوان صادق شد موجبه کليه به عنوان عكس نقيض
موافق هم صادق است يعنی کل ال ناطق ال انسان وکل ال حيوان ال انسان.
دليل :فرض اين است که قضيه کل انسان حيوان صادق است.
مدعای ما اين است که قضيه کل ال حيوان ال انسان به عنوان عكس نقيض موافق نيز صادق است.
اگر اين قضيه صادق نباشد بايد نقيض آن که بعض ال حيوان ليس ال انسان سالبه جزئيه است صادق باشد وزمانی که اين نقيض
صادق شد بايد عكس نقيض موافق اين نقيض که بعض االنسان ليس بحيوان است نيز صادق باشد زمانی که اين قضيه بعض االنسان
ليس بحيوان صادق شد بايد نقيض آن که کل انسان حيوان است کاذب باشد واين خالفمفروض است چون فرض اين است که قضيه
کل انسان حيوان صادق است منشأ افتادن در خالف فرض صادق نبودن قضيه کل ال حيوان ال انسان است پس براياينكه در خالف
فرض واقع نشويم بايد بگوييم اين قضيه صادق است واين مدعا است.
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چنان که مالحظه میکنيد در اين دليل خلف ابتدا از بحث تناقض سپس از عكس نقيض موافق وبرای بار دوم از بحث تناقض
استفاده شده است.
نكته 2ـ عكس نقيض مخالف برای موجبه کليه سالبه کليه میباشد.
يعنی زمانی که قضيه موجبه کليه مثل کل انسان حيوان ويا کل انسان ناطق صادق شد ،سالبه کليه به عنوان عكس نقيض مخالف
هم صادق است يعنی ال شیء من ال حيوان بانسان وال شیء من ال ناطق بانسان دليل :فرض اين است که قضيه کل انسان حيوان صادق
است.
مدعای ما اين است که قضيه ال شیء من ال حيوا بانسان به عنوان عكس نقيض مخالف نيز صادق است اگر اين قضيه صادق
نباشدبايد نقيض آن کهبعض ال حيوان انسان ( موجبهجزئيه ) است صادق باشد زمانيكه اين قضيه بعض ال حيوان انسان صادق شد بايد
عكس مستوی آن که قضيه (بعض االنسان ال حيوان) است نيز صادق باشد اين قضيه بعض االنسان ال حيوان قضيه موجبه جزئيه معدولة
المحمول است که آن را به قضيه سالبه جزئيه محصله المحمول بر میگردانيم يعنی بعض االنسان ليس بحيوان زمانی که اين قضيه
بعض االنسان ليس بحيوان صادق شد نقيض آن که کل انسان حيوان است کاذب میشود واين خالف فرض است چون فرض اين است
که قضيه کل انسان حيوان صادق است منشأ افتادن در خالف فرض صادق نبودن قضيه ال شیء من ال حيوان بانسان است پس برای
اينكه در خالف فرض واقع نشويم بگوييم اين قضيه صادق است .ومدعای ما هم همين است.
الموجبهالجزئيه ال تنعكس
موجبه جزئيه عكس الزم الصدق ندارد نه عكس نقيض موافق ونه عكس نقيض مخالف.
توجه به اين امر الزم است که ما تنها برهان خواهيم آورد که عكس نقيض موجبه جزئيه ،جزئيه (موجبه جزئيه طبق عقيدة قدما
وسالبه جزئيه طبق عقيدة متأخرين) نخواهد بود بعد از اينكه ثابت شد جزئيه به طريق اولی اثبات می شود عكس نقيض موجبه جزئيه ،
کليه طبق عقيده قدماء و سالبه کليه متأخرين ) نخواهد چون حزينه داخل در کليه است و زمانيكه جزئيه کاذب شد کليه نيز کاذب
خواهد بود ما ابتدا برای عكس نقيض موافق استدالل میآوريم وسپس برای عكس نقيض مخالف عكس نقيض موافق :دليل بر اينكه
قضيه موجبه جزئيه ،موجبه جزئيه به عنوان عكس نقيض موافق ندارد درضمن سه مرحله روشن میشود:
مرحلة  1ـ گفته شد قضيه موجبه در چهار مورد صادق است:
الف  :بين دو طرف نسبت تساوی باشد مثل :بعض االنسان ناطق.
ب  :موضوع اخص ومحمول اعم باشد مثل :بعض االنسان حيوان.
ج  :عكس صورت فوق مثل :بعض الحيوان انسان.
د  :بين دو طرف عموم وخصوص من وجه باشد مثل:
بعض االنسان أبيض بين انسان وأبيض عموم وخصوص من وجه است ومثل :بعض اال انسان حيوانٌ بين ال انسان وحيوان عموم و
خصوصی من وجه است.
مرحله  2ـ در صورت اخير بين دو نقيض عام وخاص من وجه تباين جزئی است يعنی:
در بعضی از امثله بين دو نقيض عام وخاص من وجه و به نسبت عموم و خصوص من وجه است مثل ال انسان * ابيض = انسان
* ال حيوانال ابيض  .و در بعضی از امثله بين دو نقيضی عام و خاص من وجه نيست تباين است مثل ال انسان +حيوان انسان – ال
حيوان .
مرحله  3ـ زمانی که بين دو نقيض تباين کلی بر قرار بود چنين گوئيم:
فرض اين است که قضيه بعض ال انسان حيوان صادق است.
مدعی اين است که قضيه بعض ال حيوان انسان به عنوان عكس نقيض موافق کاذب است.
دليل اين است که بين ال حيوان و انسان تباين کلی است تباين کلی که بود پس اين دو قضيه سالبه کليه صادق است:
ال شیء من االنسان بال حيوان  /ال شیءمن الحيوان بانسان.
اين قضيه دوم که صادق بود نقيض آن که (بعض ال حيوان انسان) است کاذب میشود مدعای مانيز همين است .وقتی اين جزئيه
کاذب شد قضيه کل ال حيوان انسان که موجبه کليه است به طريق اولی کذاب خواهدبود .
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عكس نقيض مخالف :دليل بر اين که قضيه موجبه جزئيه ،قضيه سالبه جزئيه به عنوان عكس نقيض مخالف ندارد در ضمن سه
مرحله روشن میشود:
مرحله  1ـ گفته شد گاهی بين دو نقيض دو طرف در موجبه جزئيه نسبت تباين کل بر قرار است تباين کلی که بود دو قضيه
سالبه کليه صادق خواهد بود.
مثال به صورت رمزی( :بعض ب ح) اين يك قضيه موجبه حزئيه است «ب« موضوع و «ح« محمول است بين «ب« و «ح« نسبت
عموم وخصوص من وجه است وبين نقيض اين دو يعنی «بَ« و «حَ« نسبت تباين کلی است تباين کلی که بود دو قضيه سالبه صادق
است :ال بَ حَ و ال حَ بَ.
مرحله  2ـ زمانی که قضيه (ال حَ بَ) صادق شد که يك قضيه سابه کليه است پس اين قضيه موجبه کليه (کل حَ بَ) نيز صادق
خواهد بود چون «ال« سلب است «بَ« نيز سلب است وسلب در سلب اثبات میشود.
يعنی :کل حَ ب به اين نقض المحمول گويند که میآيد.
مرحله  3ـ زمانی که (کل حَ ب) صادق شد نقيض آن که (بعض حَ ليس ب) است کاذب میشود مدعايما نيز همين است وزمانی
که اين سابه جزئيه کاذب شد سالبه کليه يعنی (ال حَ ب) به طريق اولی کاذب خواهد بود.
نكته :شما میتوانيد در مثال به جای ب ال انسان وبه جای ح حيوان بگذاريد.
مقدمه النقض در جمله مباحثی که همچون مبحث عكس از منزلت وارزش بااليی برخوردار است مبحث نقض میباشد علت اينكه
مصنّف اين مبحث را از ملحقات مبحث عكس شمردهاند اين است که چنانكه در باب عكس از علم به صدق يك قضيه علم به صدق
عكس آن پيدا میشد در اينجا نيز از علم به صدق يك قضيه علم به صدق نقضآن قضيه نيز پيدا میشود چون در اين حكم شبيه به
هم میباشد لذا از مبحث نقض از ملحقات مبحث عكس شمرده است.
مثال :گوييم اگر قضيه کل انسان حيوان صادق شد قطعاً قضيه ال شیء من االنسان بال حيوان نيز که نقض المحمول قضيه اول
است صادق خواهد بود.
نقض آن است که يك قضيه به قضيه ديگری تغيير داده شود که اگر قضيه اول صادق بود الزمهاش صدق قضيه ديگر نيز میباشد
مشروط به اينكه طرف قضيه در محل وجايگاه خود باقی بمانند.
مثال :کل انسان حيوان ال شیء من االنسان بال حيوان قضيه اول صادق وقضيه دوم نيز صادق است وموضوع ومحمول هر دو در
جای خود باقی ماندهاند.
نقض به سه نوع است:
الف  :نقض الموضوع :آن است که نقيض موضوع قضيه اول به عنوان موضوع برای قضيه دوم وخود محمول قضيه اول محمول
برای قضيه دوم باشد .به اين تغيير ودگرگونی نقض الموضوع به قضيه دوم منقوضة الموضوع گويند.
مثل :کل انسان حيوان بعض ال انسان ليس بحيوانٍ
ب  :نقض المحمول :آن است که نقيضِ محمولِ قضيه اول به عنوان محمول برای قضيه دوم وخود موضوع قضيه اول موضوع برای
قضيه دوم باشد به اين تغيير نقض المحمول وبه قضيه دوم منقوضة المحمول گويند.
مثال :کل انسان حيوان ) ال شیء من االنسان بال حيوان.
ج  :نقض تام :آن است که نقيض موضوع قضيه اول به عنوان موضوع برای قضيه دوم ونقيض محمول به عنوان محمول باشد به اين
تغيير نقض تام وبه قضيه دوم منقوضة الطرفين گويند.
مثال :کل انسان حيوان = بعض ال انسان ال حيوان.
نكته :مصنف ابتدا مبحث نقض المحمول را مطرح میکنند به علت اينكه نقض المحمول در تمامی محصورات چهار گانه پياده
میشود بر خالف دو قسم ديگر که در بعضی محصورات است چنان که خواهد آمد .قاعدة نقض المحمول
نكته :برای بدست آوردن قضيه منقوضة المحمول به صورت صادق اوالً:
بايد کيف قضيه را تغيير داد.
ثانياً :محمول قضيه را به نقيض تبديل نمود.
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ثالثاً :موضوع به حال خود باقی بماند ونقيض نشود.
رابعاً :کم قضيه حال خود باقی بماند.
مثال :کل انسان حيوان = ال شیء من االنسان بال حيوان.
نكته  2ـ منقوضة المحمول محصورات چهار گانه همراه با برهان هر يك عبارتنداز:
 )1منقوضة المحمول موجبه کليه سالبه کليه میباشد مثل کل انسان حيوان = ال شیءمن االنسان بال حيوان.
دليل :فرض اين است که قضيه کل ب ح صادق است.
مدعلی اين است که قضيه ال ب ح که منقوضة المحمول قضيه اول است نيز صادق است.
دليل :اين است که اگر قضيه کل ب ح صادق شد عكس نقيض مخالف آن که سالبه کليه میباشد نيز صادق استيعنی ح ب تا
زمانيكه اين قضيه ال خ ب صادق شد عكس مستوی آنكه سالبه کليه می باشد نيز صادق استيعنی ال ب خ مدعای ما نيز صدق اين
قضيه است.
نكته :شما میتوانيد به جای حروف رمزی از مثال کل انسان حيوان استفاده کنيد.
 )2منقوضة المحمول موجبه حزئيه سالبه جزئيه میباشد مثل بعض الحيوان انسان = بعض الحيوان ليس بال انسان .دليل :فرض اين
است که قضيه ع ب ح صادق است.
مدعا اين است که قضيه س ب ح که منقوضة المحمول قضيه اول است نيز صادق است.
دليل اين است که اگر قضيه س ب ح که سالبه جزئيه است صادق نباشد بايد نقيض آن که موجبه کليه است يعنی کل ب ح
صادق باشد وزمانی که اين موجبه کليه صادق شد بايد نقيض المحمول آن که سالبه کليه است يعنی ال ب ح صادق باشد وزمانی ك ال
ب ح صادق شد نقيض آن که موجبه جزئيه است يعنی ع ب ح صادق کاذب خواهد بود ولی کذب اين قضيه خالف فرضاين است که ع
ب ج صادق است است آنچه منشأ برای خالف فرض شد عدم صدق س ب ح است پس برای اينكه خالف فرض نشود گوييم س ب حَ
صادق است مدعای ما نيز همين است.
 3ـ منقوضة المحمول سالبه کليه موجبه کليه است مثل ال شیء من الماء بجامد = کل ماء غير جامد.
دليل :فرض اين است که قضيه ال ب ح صادق است.
مدعا اين است که کل ب حَ که منقوضة المحمول قضيه اول است نيز صادق است.
دليل اين است که اگر کل ب حَ صادق نباشد بايد نقيض آن که سالبه جزئيه است يعنی س ب حَ صادق باشد وزمانی که اين قضيه
س ب حَ صادق شد قهرا قضيه ع ب ح که موجبه جزئيه است نيز صادق خواهد بود چون (ليس) ادات سلب است و(حَ) نيز دارای سلب
است وسلب در سلب اثبات خواهد شد وزمانی که ع ب ح صادق شد نقيض آن که سالبه کليه است يعنی ال ب ح کاذب خواهد بود واين
ح صادق باشد
فرض خالف است چون فرض اين است که ال ب ح صادق است برای انيكه خالف فرض پيدا نشود میبايست قضيه کل ب َ
وصدق اين قضيه مدعای ما است.
 )4منقوضة المحمول سالبه جزئيه موجبه جزئيه است مثل ليس کل معدن ذهبا = بعض المعدن غير ذهب.
دليل فرض اين است که قضيه س ب ح صدق است.
مدعا اين است که قضيه ع ب ح که منقوضة المحمول قضيه اول است نيز صادق است.
دليل اين است که اگر س ب حَ صادق شد عكس نيض مخالف آن که موجبه جزئيه است يعنی ع حَ ب صاقد خواهد بود وزمانی که
ع حَ ب صادق شد قطعا عكس مستوی آن که موجبه جزئيه است يعنی ع ب حَ نيز صادق خواهد شد مدعای ما هم صدق اين قضيه
است.
تنبيهان – طريق تحويل االصل
نكته  1ـ برای منقوضة المحمول موجبه کليه وسالبه جزئيه چنين برهان آورديم که اگر اصل قضيه صادق است عكس نقيض
مخالف آن نيز صادق است وزمانی که عكس نقيض مخالف آن صادق شد عكس مستوی اين عكس نقيص نيز صادق است.
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مدعای ما نيز همين است به اين برهان طريقه تحويل االصل گويند ودر باب قياس خواهيم گفت که اين برهان داخل در قياس
مساوات است نحوه قياس مساوات بودن آن چنين است منقوضة المحمول الزمة عكس نقيض مخالف اصل است (به دليل اينكه منقوضة
المحمول عكس مستوی برای عكس نقيض است وبا صدق يك قضيه عكس مستوی آن نيز صادق خواهد بود) وعكس نقيض مخالف
الزمة اصل است پس متقوضة المحمول الزمة اصل است چون الزم اللزام الزم از اين برهان در مباحث نقض الموضوع ونقض تام استفاده
خواهد شد ودر مبحث عكس نقيض هم استفاده میشود مثال میگوييم مدعای ما اين است که عكس نقيض موافق موجبه کليه موجبه
کليه است.
اين مدعا ما را با طريقة تحويل االصل اثبات میکنيم به اين صورت:
فرض اين است که کل انسان حيوان که موجبه کليه است صادق میباشد.
مدعا اين است که کل ال حيوان ال انسان که موجبه کليه است به عنوان عكس نقيض موافق نيز صادق است.
دليل اين است که صدق قضيه مفروض مستلزم صدق نقض المحمول آن است يعنی ال شیء من االنسان بال حيوان وصدق اين
نقض المحمول مستلزم صد عكس مستوی آن است يعنی ال شیء من ال حيوان بانسان.
وصدق اين قضيه مستلزم صدق نقض المحمول آن است که مدعی است میباشد يعنی کل ال حيوان ال انسان.
نكته  2ـ در برهان برای منقوضة المحمول موجبه جزئيه وسالبه کليه از راه نقيض وارد شديم به اين برهان برهان بر کذب نقيض
ويا برهان خالف گويند .تحويل معدولة المعمول
دو نوع تحويل وتغيير زير نيز از اقسام منقوضة المحمول میباشند:
الف  :تغيير قضيه موجبه معدولة المحمول به قضيه سالبه محصلة المحمول ،اين تغيير صحيح است چون معنای هر دو قضيه يكی
است با اين فرق که در اول حمل السلب ودر دوم سلب الحمل میباشد.
مثال :االنسان ال شجر = ليس االنسان شجرا ما از اين تغيير در بحث عكس نقيض مخالف برای سالبه جزئيه وموجبه کليه استفاده
کرديم مراجعه شود.
ب  :تغيير قضيه سالبه معدولة المحمول به موجبه محصلة المحمول اين تغيير نيز صحيح است چون معنای هر دو قضيه يكی
است.
مثال :ليس االنسان بال حيوان = االنسان حيوان ما از اين تغيير در بحث عدم انعكاس موجبه جزئيه بهعكس نقيض مخالف ودر بحث
نقض المحمول سالبه کليه استفاده کرديم مراجعه شود.
قاعدةالنقض التام و نقض الموضوع
نكته  1ـ برای بدست آوردن قضيه منقوضة الطرفين به صورت صادق:
اوالً بايد موضوع قضيه را به نقيض تبديل کرده ونقيض را موضوع قرار دهيمومحمول قضيه را به نقيض تبديل کرد و نقيض را
محمول قرار دهيم
ثانياً کم قضيه را تغيير دهيم ولی کيف بحال خود باقی بماند  .مثال :کل انسان حيوان)بعض االنسان ال حيوان.
نكته  3ـ در بين محصورات چهار گانه تنها موجبه کليه وسابه کليه دارای منقوضة الطرفين ومنقوضة الموضوع میباشد.
دليل :اما موجبه کليه :فرض اين است که قضيه کل فضةٍ معدن صادق است.
مدعلی اين است که قضيه بعض ال فضة ال معدن که منقوضة الطرفين قضيه اول است وقضيه بعضی ال فضة ليس معدناً که منقوضة
الموضوع است هر دو صادق میباشند.
دليل آن است که اگر قضيه کل فضة معدن صادق قضيه اول است عكس نقيض موافق ان که موجبه کليه است نيز صادق است
يعنی کل ال معدن ال فضة واگر اين قضيه کل ال معدن ال فضة صادق است عكس مستوی آن که موجبه جزئيه است نيز صادق میباشد
يعنی بعض ال فضة ال معدن وهمين مدعای اول ماست آنگاه اگر اين قضيه بعض ال فضة ال معدن صادق شد قطعاً نقض المحمول آن هم
که سالبه جزئيه است صادق خواهد بود يعنی بعض ال فضة ليس معدنًا وهمين مدعای دوم ماست.
اما سالبه کليه فرض اين است که قضيه الشیء من الحديد بذهب صادق است.
مدعا اين است که قضيه بعضال حديد ليس بال ذهب که منقوضة الطرفين قضيه اول است وقضيه بعض ال حديد ذهب که منقوضة
الموضوع قضيه اول است هر دو صادق میباشند.
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دليل اين است که اگر قضيه ال شیء من الحديد بذهب صادق شد عكس مستوی آن که سالبه کليه است نيز صادق خواهد بود
يعنی ال شیء من الذهب بحديد وزمانی که قضيه ال شیء من الذهب بحديد صادق شدعكس نقيض موافق آن که سالبه جزئيه است نيز
صادق خواهد بود يعنی بعض ال حديد ليس بال ذهب وهمين مدعای اول ماست آنگاه اگر اين قضيه بعض ال حديد ليس بال ذهب صادق
شد قطعا نقض المحمول آن هم که موجبه جزئيه است صادق خواهد بود يعنی بعض ال حديد ذهبٌ وهمين مدعای دوم ماست.
نكته  1ـ قضيه موجبه جزئيه نقض نام ندارد نقض تام آن موجبه جزئيه نيست موجبه کليه هم نيست ولی تنها برهان خواهيم
آورد که نقض تام آن موجبهجزئيه نخواهد بود در اينكه اين مطلب اثبات شد بطريق اولی اثبات می شود که نقض تام آن موجبه کليه
نيز نخواهد بود وهمچنين موجبه جزئيه نقض الموضوع نيز ندارد نقض الموضوع آن سالبه جزئيه نيست سالبه مليه نيز نيست دراينجا
نيز تنها برهان خواهيم آورد بر اينكه نقض الموضوع آن سالبه جزئيه نيست بعد از اينكه اين مطلب اثبات شد به طريق اولی اثبات
میشود که نقض الموضوع آن سالبه کليه نيست .نخواهد بود .
نكته 2ـ قضيه سالبه جزئيه نقض تام ندارد نه نقض تام آن سالبه جزئيه است ونه سالبه کليه ولی ما تنها برهان خواهيم آورد که
نقض تام آن سالبه جزئيه نيست وهمچنين سالبه جزئيه نقض الموضوع ندارد.
ونه نقض الموضوع آن موجبه جزئيه است ونه موجبه کليه ولی در اينجا نيز تنها برهان خواهيم آورد بر اينكه نقض الموضوع
موجبه جزئيه نيست به همان دليلی که در نكته  1گفته شد.
الجزئيتان
دليل بر اينكه قضيه موجبه جزئيه نقض تام ونقض الموضوع ندارد اين است که فرض اين است که قضيه بعض ب ح که يك قضيه
موجبه جزئيه است صادق است در اينجا ما دو مدّعلی داريم:
الف :قضيه بعض بَ حَ که موجبه جزئيه است به عنوان نقض تام هميشه صادق نيست.
ب :قضيه بعض بَ ليس حَ که سالبه جزئيه است به عنوان نقض الموضوع هميشه صادق نيست به دليل اينكه گاهی بين دو طرف
در موجبه جزئيه نسبت عام وخاص من وجه و بين دو نقيض نسبت بتاين کلی بر قرار استيعنی بعضی ب ج بين ب و ج نسبت عام و
خاص من وجه است وبين بَ و حَ تباين کلی است تباين کلی که برقرار بود دو قضيه سالبه کليه صادق خواهد بود:
 1ـ ال شیء من حَ بَ.
 2ـ ال شیء من بَ حَ زمانی که اين سالبه کليه صادق شد نقيض آن که موجبه جزئيه است يعنی بعض بَ حَ کاذب است مدعای ما
هم همين است که در تمامی مواد وکلية موارد موجبه جزئيه به عنوان نقض تام صادق نيست زمانی که اين موجبه جزئيه صادق نشد
موجبه کليه به طريق اولی صادق نخواهد بود يعنی کل بَ حَ تا اينجا مدعای اول ما اثبات شد.
اما برای اثبات مدعای دوم گوييم زمانی که اين قضيه سالبه کليه ال بَ حَ صادق شد نقض المحمول آن که موجبه کليه است نيز
صادق خواهد بود يعنی کل بَ حَ وزمانی که اين موجبه کليه صادق شد نقيض آن که سالبه جزئيه است کاذب خواهد بود يعنی بعض
بَ ليس ح مدعای دو ما نيز همين است که سالبه جزئيه به عنوان نقض الموضوع در تمامی مواد وکلية موارد صادق نيست زمانی که
اين سالبه جزئيه کاذب شد سالبه کليه به طريق اولی کاذب است يعنی ال بَ ح تا اينجا مدعای دوم نيز اثبات شد.
نكته :شما میتوانيد به جای ب ،ال انسان وبه جای ح ،حيوان بگذاريد پس:
ب = ال انسان ،ح = حيوان ،بَ = انسان ،حَ = ال حيوان.
دليل بر اينكه سالبه جزئيه نقض تام ونقض الموضوع ندارد اين است که فرض اين است که قضيه بعض ب ليس ح که يك قضيه
سالبه جزئيه است صادق میباشد در اينجا ما دو مدّعا داريم:
الف) قضيه بعض بَ ليس حَ کا سالبه جزئيه است به عنوان نقض تام هميشه صادق نيست.
توجه به اين امر ضروری است که نقض تام سالبه جزئيه طبق قواعد نقض تام سالبه کليه میبايست میباشد ولذا میبايد سالبه
کليه به عنوان نقض تام رد شود نه سالبه جزئيه.
علت اين که سالبه جزئيه را به عنوان نقض تام رد میکنند اين است که زمانی که سالبه جزئيه کاذب شد به طريق اولی سالبه
کليه کاذب خواهد بود.
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ب) قضيه بعض بَ ح که موجبه جزئيه است به عنوان نقض الموضوع هميشه صادق نيست در اينجا نيز بايد گفته شود که نقض
الموضوع سالبه جزئيه طبق قواعد نقض الموضوع میبايست موجبه کليه باشد ولذا بايد موجبه کليه به عنوان نقض الموضوع رد شود نه
موجبه جزئيه.
علت مطرح شدن موجبه جزئيه همان است که گفته شد.
دليل بر اين مدعا آن است که در قضيه سابه جزئيه گاهی موضوع اعم مطلق از محمول میباشد مثل :بعض ب ليس ح «بعض
الحيوان ليس بانسان وچون نقيض اعم اخص ونقيض اخص اعم خواهد شد اين موجبه کليه صادق خواهد بود.
کل بَ حَ = کل ال حيوان ال انسان.
اين موجبه کليه که صادق شد نقيض آن که سالبه جزئيه است کاذب است يعنی:
بعض بَ ليس حَ = بعض ال حيوان ليس بال انسان.
مدعای ما هم همين است که سالبه جزئيه به عنوان نقض تام برای سالبه جزئيه در تمامی مواد وکلية موارد صادق نيست زمانی که
سالبه جزئيه صادق نشد سالبه کليه به طريق اولی صادق نيست.
واما برای اثبات مدعای دوم گوييم :با توجه به اينكه بين نقيض اعم (يعنی بَ ،ال حيوان) وعين اخص (يعنی ح ،انسان) تباين کلی
بر قرار است پس اين سالبه کليه صادق است:
ال بَ ح « ال شیء من ال حيوان بانسان زمانی که اين سالبه کليه صادق شد نقيض آن که موجبه جزئيه است کاذب است يعنی
بعضی بَ ح = بعض ال حيوان انسان مدعای ما همين است که موجبه جزئيه به عنوان نقض الموضوع در تمامی موادّ وکلية موارد صادق
نيست زمانی که موجبه جزئيه صادق نبود به طريق اولی موجبه کليه صادق نيست .البدية المنطقية أو االستدالل المباشد البديهی .
نكته  1ـ تعريف استدالل مباشر
اگر از يك قضيه مستقيماً بر يك قضيه ديگری استدالل شود به اين استدالل استدالل مباشر گويند.
اين که گفته شد مستقيماً يعنی بودن وساطت قضيه سومی.
مثال  1ـ در باب تناقض از صدق يك قضيه بر کذب قضيه متناقض با اورا از کذب يك قضيه بر صدق قضية متناقض با او
استدالل شد.
 1ـ در باب عكس از صدق يك قضيه بر صدق عكس نقيض وعكس مستوی او واز کذب عكس استدالل بر کذب اصل میکرديم.
 3ـ در باب نقض از صدق يك قضيه بر صدق نقض آن واز کذب نقض بر کذب اصل استدالل میکرديم.
به اين گونه از استدالل که احكام آنها به همراه استدالل بر آنها گذشت استدالل مباشر گويند.
نكته  2ـ علت اينكه اين نوع استدالل را استدالل مباشر گويند اين است که ذهن انسان مستقيما از صدق يا کذب يك قضيه به
صدق يا کذب قضيه مورد نظرش میرشد بدون اينكه هيچ قضيه سومی واسطه باشد.
مقدمه :در علم رياضی گفته شده است که بين دو شیء (مثل دو عدد) گاهی نسبت تساوی بر قرار است آنگاه اگر شما يك چيزی
را به هر دو طرف اضافه ويا ضرب کنيد ويا منها ويا تقسيم نمائی نسبت تساوی از بين نخواهد رفت مثل :ب = ح = -ب  = 4 +ح / 4 -
ب  = 4 +ح  / 4 -ب *  = 4ح *  / 4ب = 4 :ح 4 = .
وهمچنين اگر بين دو شیء نسبت کوچكتر بودن ويا بزرگتر بودن بر قرار بود با اين  4عمل (عالوه ،منها ،ضرب ،تقسيم) اين نسبت
از بين نخواهد رفت.
تعريف (بديهة در منطقی) يك نوع استدالل در علم منطق مطرح میشود که به آن بديهی منطقی گويند شبيه آنچه که در رياضی
است.
تعريف بديهی منطقی آن است که اگر شما يك قضيهای داشتيد که اضافه شدن يك کلمه به موضوع واضافه شدن همان کلمه به
محمول آن صحيح باشد نسبتی که در قضيه اول بوده است تغيير نخواهد کرد.
اين که می توانيد گوييم نسبت تغيير نخواهدکرد يعنی کمّ وکيف وصدق آن قضيه باقی خواهد ماند پس شما از هر قضية صادقی
استدالل به صدق قضيه دومی بكنيد که يك کلمه به موضوع ومحمول آن اضافه شده است توجه به اين امر ضروری است که اضافه آن
کلمه بايد صحيح باشد مثل :کل انسان حيوان = کل رأس االنسان رأس حيوان.
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قضيه اول موجبه کليه صادق است قضيه  2نيز چنين است.
الحجة وهيئةتألفها أومباحث االستدالل
نكته  1ـ تمامی ابواب چهار گانه ای که تا به حال خوانده شد مقدمه برای باب پنجم يعنی مبحث جحت میباشد.
توضيح :ال شك در اين که جحت حد اقل از دو قضيه تشكيل میشود پس انسان می بايست مباحث قضايا را بداند تا بتواند از اين
مباحث در مقام استدالل استفاده کند وبداند که جحت خود را از چه قضايا ئی را فراهم کند ويا جحت طرف مقابل از چه قضايائی
فراهم شده است.
وال شكّ در اين که هر قضيهای از دو طرف تشكيل شده است که الفاظ میباشند پس انسان بايد مباحث الفاظ را بداند تا از الفاظ
مناسب استفاده کند والفاظی که در جهت واستدالل طرف مقابل بكار رفته است را به خوبی بشناسد.
وال شك در اينكه موضوع قضيه گاهی جزئی وگاهی کلی میباشد وزمانی که کلی بود يكی از کليات خمس خواهد بود وهمين طور
محمول.
پس انسان میبايست مباحث مربوط به کلی وجزئی را بخواند تا بتواند اينها را به خوبی تشخيص دهد.
ال شك در اينكه انسان بايد نحوه صحيح تعريف کردن وشرايط واقسام وتعريف را بداند تا تعريفی صحيح از اجزای قضيه داشته
باشد تا بتواند قضيه را بهتر بفهمد.
نتيجه :باب اول ودوم وسوم مقدمه برای باب چهارم يعنی مباحث قضايا میباشند وباب چهارم مقدمه برای باب پنجم است.
پس اين سه باب مع الواسطه مقدمه برای باب پنجم هستند.
نكته  2ـ حجت به گفتاری گفته میشود که حد اقل از دو قضيه تشكيل شده است که به وسيلة آن انسان به قضيه مورد نظر
خود دست میيابد.
مثل اينكه ما به وسيلة دو قضيه العالم متغير وکل متغير حادث به قضيه العالم حادث میرسيم وبه آن اعتقاد پيدا میکنيم به دو
قضيه اول حجت گويند چون به وسيله آن بر خصم وطرف مقابل استدالل میشود ودليل گويند چون دليل به معنای راهنما است وبه
وسيلة اين دو قضيه راهنمايی به قضيه مورد نظر حاصل میشود وبه کار که فراهم کردن آن دو قضيه است استدالل گويند.
نكته  3ـ اين طور نيست که رسيدن به تمام قضايا وعلم پيدا کردن به آنها نياز به دليل و استدالل و داشته باشد چون اگر چنين
باشد علم به هيچ قضيهای پيدا نخواهد شد به دليل اينكه اگر بپرسند از چه راه بر قضيه الف علم پيدا کردن بايد گفته شود به وسيلة
قضيه واگر بپرسند از چه راه به قضية ب علم پيدا کرديد بايد گفته شود به وسيلة قضيه ج وهمين طور بايد نقل کالم به قضيه ديگر
کنيد واين مستلزم تسلسل است وتسلسل محال است.
پس يك سلسله قضايايی هستند که بديهی میباشند ونيازی ندارند که با دليل واستدالل به دست بيآيند که به اين قضايا مبادی
المطالب ويا مواد االقيسه گويند که همين قضايا سرمايه علمی برای معلومات باشند.
طرق استدالل او اقسام المحجة
نكته  1ـ بسياری از مردم در طول شبانه روز استداللهای زيادی برای خود ويا ديگران مینمايد به نمونههايی از اين استداللها
توجه کنيد:
 1ـ با ديدن دود نتيجه میگيريم که آتش وجود دارد وبر وجود آتش استدالل میکنيم.
 2ـ با مشاهدة برق در بين ابرها منتظر شنيدن صدای رعد ميماينم ونتيجه میگوييم که رعدی واقع خواهد شد وبر تحقق رعد
استدالل میکنيم.
 3ـ زمانی که به شخصی بر خورد میکنيم که شبيه به شخص کريمی است که او را میشناسيم میگوييم او نيز کريم است
وحكم به کريم بودن او میکنيم به خاطر شباهتی که بين اين دو نفر وجود دارد:
انسانها اينگونه استداللها را میکنند بدون اينكه بدانند هر کدام داخل در کدام يك از اقسام استدالل میباشند.
نكته 2ـ راه استدالل غير مباشر سه راه است.
الف  :قياس :آن است که ذهن يك سلسله قواعد وقوانين کلی که صحت آنها را قبول کرده به کار می بندد تا به قضيه مورد
نظرش منتقل شود مثل اينكه از کل انسان حيوان وکل حيوان حساس قضيه کل انسان حساس منتقل میشود.
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ب  :تمثيل :آن است که ذهن انسان از حكم يك شیء به حكم شیء ديگری منتقل شود وبه خاطر شباهتی که بين آن دو است
مثل اينكه از حكم خمر به حكم نبيذ انتقال پيدا میشود چون اين دو در اسكار شبيه به هم میباشند.
ج  :استقراء :آن است که ذهن تعدای جزئيات را بررسی مینمايد واز آنها يك حكم کلی استخراج نمايد تمام اين باب پنجم در بارة
اين سه نوع استدالل است مصنف ابتدا مبحث قياس را مطرح میکند به خاطر اهميتی که دارد.
القياس  :تعريف
علمای منطق قياس را چنين تعريف کردهاند:
قول مولف من قضايا متی سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر يعنی قياس به گفتاری گفته میشود که حد اقل از دو قضيه تشكيل شده
باشد که الزمة خود اين گفتار يك گفتار ديگری میباشد.
مثال :العالم متغير وکل متغير حادث اين يك گفتار است که الزمة خود اين گفتار ،گفتار العالم حادث میباشد.
به العالم متغير وکل متغير حادث قياس گفته میشود شرح مطالع  – 242 /شرح خبيصی71/
در اين تعريف پنچ نكته وجود دارد که میبايست توضيح داده شود:
نكته  1ـ قول مصنف میفرمايد قول يعنی مرکب تام خبری.
اين کلمه در تعريف جنس است شامل مرکب تامی که از يك قضيه تشكيل شده باشد میشود آن مرکی که از پيش از يك قضيه
تشكيل شده باشد نيز میشود.
فائده :طبق معنايی که ايشان برای قول نمود قول جنس قريب است ولی اگر ما قول را به معنای لفظ معنا دار بگيريم در اين
صورت قول جنس بعيد خواهد بود .
نكته 2ـ مؤلف من قضايا :ابتدا توجه داشته باشيد که کلمة قضايا جمع منطقی است يعنی به دو قضيه قضايا گفته میشود چنانكه
به بيش از دو قضيه نيز قضايا گفته میشود اين قسمت از تعريف فعل است که استدالل مباشر از قبيل نقيض ،عكس ونقض را از تعريف
قياس خارج میکند چون در استدالل مباشررا از يك قضيه به قضيه دوم میرسيم.
نكته  3ـ متی سلّمت اين کلمه در تعريف اشاره به اين مطلب دارد که قضايای تشكيل دهندة قياس الزم نسبت درواقع صحيح
وصادق باشند بلكه مراد اين است که اگر کسی اين قضايا را قبول نمود اعم از آنكه در واقع صادق باشد ويا کاذب باشد الزمهاش اين
است که نتيجه را نيز حتما بپذيرد مثال اگر کسی را بپذيرفت الزمه اش اين است که فاالعالم حارث را نيز بپزيرد ويا اگر کسی کل
انسان حجر و کل حجر بما ذا العالم متغيرو کل متغير حارث پذيرفت الزمه اش در نواست که فااالنسان جماد را نيز بپذيرد
فائده :مقدمات قياس نسبت به نتيجه مثل اصل نست به عكس میباشد چنان که در باب عكسما چهار قاعده داشتيم همان چهار
قاعده را نيزدر اينجا داريم به اين صورت:
اذا صدقت القضايا صدقت النتيجه.
ليس اذا کذبت القضايا کذبت النتيجه (چون ممكن است قضايا کاذب باشد ولی نتيجه صادق باشد) اذا کذبت ال نتيجه کذبتالقضايا
(اگر نتيجه کاذب بود اين دليل است که حتما مقدمات کاذب است) ليس اذا صدقت النتيجه صدقت القضايا  .شروح شمسيه 114 / 2
نكته  4ـ لزم عنه يعنی قياس گفتاری که اگر اومورد قبول واقع شود الزمة قطعی وحتمی او گفتار ديگر است به وسيله اين کلمه
استقراء وتمثيلی که مفيد قطع نيست از تعريف قياس خارج شد.
مثال از استقراء :االسد يحرّك فكّه االسفل عند المضغ اين قضيه صادق ومورد قبول است.
البقر يحرّك فكّه االسفل عند المضع اين قضيه نيز صادق است.
ولی اين نتيجه که کل حيوان يحرك فكه االسفل عند المضع الزمة آن دو مقدمه نيست.
مثال ازتمثيل :النبيذ مسكرٌ اينيك قضيه است النبيذ کالخمر اينهم يك قضيه است ولی اين نتيجه که النبيذ حرام الزمة آن دو
مقدمه نيست.
فائده :استقراء تام وتمثيليكه مفيد يقين است چنان که سيّد مير شريف در شرح مواقف گفته است از اقسام قياس است حاشيه /
 – 345اشارات . 233/ 1
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نكته  5ـ لذاته به وسيلة اين کلمه قياس مساوات از تعريف خارج شد چون قياس مساوات الزمهاش نتيجه است ولی به کمك يك
مقدمه خارجيه که اگر آن مقدمه خارجيه صادق بود نتيجه گرفته شده نيز صادق است و اگر کاز ربود نتيجه گرفته شده کاذب است
مثالً الف مساوی است ب مساوی  .ج است  .نتيجه الف مساوی ج است اين انتاج بخاطر صدق آن مقدمه خارجيه است
که مساوی المساوی مساوٍ
فائده  1ـ قياس مساوات منحصر به مادة مساوات نيست شهرت اين نام به خاطر اين بود که معلم اول مثالش مشتمل بر لفظ
مساوی بود.
فائده  2ـ هر قياس مساواتيبه دو قياس بر میگردد که بحث آن در آينده مطرح خواهد شد.
االصطالحات العامة فی القياس
اصطالحاتی که در قياس به کار برده میشود بر دو نوع است:
الف  :اصطالحات عامّه :يعنی اصطالحاتی که در تمامی اقسام قياس وجود دارد.
ب  :اصطالحات خاصّه :يعنی اصطالحاتی که مختص به قسم خاصی از قياس میباشد اين اصطالحات را در جای مناسب خود
مطرح میکنيم.
اينك به بيان اصطالحات عامه میپردازيم که اين اصطالحات عبارتنداز:
 1ـ صورت وشكل قياس :مقدمه از صورت قياس همان شكل ونحوه ترکيب وچينش بين قضايا میباشد با قطع نظر از اينكه مواد
تشكيل دهنده قضايا از چه نوعی باشند.
 2ـ مقدمه ويا مادة قياس :مقصود از مقدمه ويا ماده همان قضايايی است که قياس را تشكيل دهنده با قطع نظر از شكلی که به اين
قضايا داده میشود.
اين قضايا به طور کلی هشت صنف میباشند که عبارتنداز:
يقينيات ،مظنونات ،موهومات ،مخيالت ،مسلمات ،مقبوالت ،مشهورات ،مشبهات.
 3ـ مطلوب :به آن گفتاری که از قضايای تشكيل دهنده قياس الزم میآيد .مطلوب گويند.
 4ـ نتيجه :نتيجه درواقع همان مطلوب است.
توضيح :زمانی که ذهن انسان شروع به چينش وترتيب قضايايی میکند برای اينكه قضيه سومی را بدست آورد به آن قضيه سوم
مطلوب گويند و وقتی که آن را بدست آورد عقيل نمود به آن نتيجه گويند .
پس نتيجه ومطلوب حقيقتاً يك چيزند وفرقی بين آن دو اعتباری است
 5ـ حدود :يعنی اجزاء اصلی قضايا ،مقصود از اجزاء اصلی عبارت است از آن اجزائی که بعد از تفكيك وتحليل قضيه باقمی مانند.
مثال :زمانی که ما يك قضيه حمليه راتفكيك میکنيم تنها موضوع ومحمول باقی میماند به موضوع ومحمول اجزاء اصلی گويند به
نسبت بين موضوع ومحمول اجزاء اصلی گفته نمیشود چون نسبت چيزی است که قوامش به دو طرف است زمانی که اين دو طرف از
يكديگر جدا شوند معنايش اين است که نسبت نابود میشود واثری از آن باقی نمیماند سور وجهت نيز از حاالت نسبت می باشند که
بعد  ،از بين رفتن آن باقی نمی مانند ويا از قضيه شرطيه زمانی که آن را تفكيك تنها مقدم وتالی باقی میماند وديگر اثری از نسبت
نيست پس اجزاء اصلی همان موضوع ومحمول در جمليه ومقدم وتالی در شرطيه می باشد .
به اين قضيه توجه کنيد :شارب الخمر فاسق وکل فاسق ترد شهادته فشارب الخمر ترد شهادته.
به هر يك ازدو قضيه اول مقدمة قياس وبه «شارب الخمر« و «فاسق« و «ترد شهادته« اجزاء اصل وبه قضيه سوم نتيجه ومطلوب
وبه نحوة چينش وترکيب بين دو قضيه اول که به صورت شكل اول است صورت قياس
گويند.
نكته :اين عالمت ،عالمت نتيجه میباشد که در علم هندسه کار برد دارد ما از اين به بعد از اين عالمت استفاده خواهيم کرد.
اقسام القياس مجب مادته و هيئة
به طور کلی قياس دارای دو نوع تقسيم میباشد:
الف  :تقسيمی که برای قياس است به اعتبار مادة آن يعنی مقدمات وقضايای تشكيل دهندة آن قياس اعتبار ماده بر 5قسم است:
 1ـ قياس برهانی که قضايای آن يقينيات ميباشد.
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 2ـ قياس جدلی که قضيايا آن مشهورات يا مسلمات است.
 4ـ قياس مغالطی که قضايای آن مشبهات ووهميات است
 3ـ قياس خطابی که قضايای آن مظنونات ،مقبوالت ومشهورات است.
 5ـ قياس شعری که قضايا آن مخيالت میباشد.
بحث در بارة مادة قياس در باب ششم مطرح میشود که نامش صناعات خمس میباشد.
ب  :تقسيمی که برای قياس است به اعتبار هيأت وشكل آن
قياس به اعتبار صورت بر دو قسم است:
 )1قياس استثنائی :به قياسی گفته میشود که خود نتيجه آن ويا نقيض نتيجه تماماً در مقدمات قياس به صورت صريح آمده است.
1
 1 1فمحمد واجب احترامه
مثال :ان کان محمد عالماً فواجب احترامه لكنه عالم
در اين قياسخود نتيجه در مقدمات مذکور است.
1
لو کان فالن عادالً فهو ال يعصی اهلل ولكنه قد عصی اهلل  .فما کان عادالً در اين قياس نقيض نتيجه در مقدمات آمده است.
 )2قياس اقترانی :به قياسی گفته میشود که اجزای نتيجه در بين مقدمات پخش بوده است .نتيجه با آن هيئت وترتيبی که دارد
در يك مقدمه قرار ندارد مثل العالم متغير وکل متغير حادث فالعالم حادث.
جزء اول نتيجه در مقدمه  1وجزء  2در قضيه مقدمه  2ذکر شده است.
اقسام االقترانی
قياس اقترانی بر دو نوع است.
الف  :قياس اقترانی حملی :به قياس اقترانی گفته میشود که هر دو مقدمة آن قضيه حمليه باشد مثل:
العالم متغير وکل متغير حادث فالعالم حادث.
ب  :قياس اقترانی شرطی :به قياس اقترانی گفته میشود که هر دو مقدمة آنيا يكی از مقدمات آن قضيه شرطيه باشد مثل:
کلما کان الماء جارياً کان معتصاً
وکلما کان معتصما کان ال ينجس بمالقاة النجاسة
 1کلما کان الماء جارياً کان ال ينجس بمالقاة النجاسة
هر دو مقدمه اين قياس قضيه شرطيه متصله میباشد :
االسم کلمه والكلمة اما مبينة أو معربة
 1االسم إما مبنی أو معرب
مقدمة اول قياس قضيه حمليه ومقدمة دوم قضيه شرطيه منفصله میباشد.
مصنف ابتدا مباحث مربوط به قياس اقترانی حملی را مطرح میکند سپس قياس اقترانی شرطی وبعد از آن قياس استثنائی.
االقترای الحملی
در قياس اقترانی حملی دو امر واجب است:
الف  :حد اقل از دو مقدمه تشكيل شده باشد.
ب  :اين (دو) مقدمه مشتمل بر سه جزء وسه عنصر باشد:
 1ـ عنصری که مشترك بين دو مقدمه میباشد يعنی در هر دو مقدمه وجود دارد .به اين عنصر حد وسط گويند.
 2ـ عنصری که مختص به مقدمه اول ميباشد يعنی فقط در مقدمة اول وجود دارد چه به عنوان موضوع باشد وچه به عنوان
محمول به اين عنصر حد اصغر گويند که موضوع در نتيجه میباشد آنگاه مقدمهای که مشتمل بر اين حد اصغر است صغری نام دارد.
 3ـ عنصری که مختص به مقدمة دوم ميباشد يعنی فقط در مقدمة دوم وجود داردچه به عنوان موضوع باشد وچه به عنوان
محمول به اين عنصر حد اکبر گويند که محمول در نتيجه میباشد آنگاه مقدمه ای که مشتمل بر اين حد اکبر است کبری نام دارد.
به اين مثال توجه کنيد:
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شارب الخمر فاسق و الفاسق ترد شهادته فشارب الخمر ترد شهادته.
به «فاسق« حد وسط وبه «شارب الخمر« اصغر وبه «شارب الخمر فاسق« صغری وبه «ترد شهادته« اکبر وبه «الفاسق ترد شهادته«
کبری گويند.
فائدة  1ـ عنصری که مشترك بين دو مقدمه است را به نامهای زير مینامند:
الف  :حدّ اوسط يا وسط :چون اين عنصر بين اصغر واکبر واسطه شده است برای اينكه در نتيجه به هم نسبت داده شوند.
ب  :جهت :چون به وسيلة همين عنصر مشترك بر نسبت بين اصغر واکبر استدالل میشود.
ج  :واسطه در اثبات :چون در ذهن ودر استدالل حكم بين اصغر واکبر را اثبات میکند.
فائدة  2ـ از اين جا به بعد به جای حد اصغر حرف ب وبه جای حد اکبر حرف ج وبه جای حد وسط از حرف م استفاده میکنيم.
قياس اقترانی چه حملی وچه شرطی اگر بخواهد منتج باشد  5قاعده دارد که اگر يكی از اين قواعد منتفی شد قياس منتج نخواهد
بود وبه اصطالح عقيم است:
قاعده  1ـ حد وسط به تمامه در دو مقدمه تكرار شود اگر حد وسط کامالًدر دو مقدمه تكرار نشود اين حد وسط بين اصغر واکبر
رابطه وپيو ند ايجاد نمیکند وبه نتيجه نخواهيم رسيد.
دو مثال:
الف  :الحائط فيه فأرة و کل فأرة لها اذنان اين دو قضيه نتيجه نمیدهند که الحائط له اذنان به دليل اينكه حد وسط مجموع فيه
فأرة است که در صغری محمول قرار گرفته است واين حد وسط به تمامه در کبری ذکر نشده است بلكه بخشی از آن ذکر شده است که
فأرة باشد اگر بخواهيم اين قاعده اول را در اين مثال مراعات کنيم بايد يكی از دو عمل را انجام دهيم:
 )1فيه فأرة را حد وسط بگيريم وآن را در کبری بياوريم که البته در اين صورت کبرای قياس کاذب خواهد شد چون چنين
میشود:
الحائط فيه فأرة و کل ما فيه فأرة له اذنان.
 )2حد وسط را فأرةٌ بگيريم نه مجموع فيه فأرة آنگاه قياس چنين میشود:
فالحائط فيه ما لها اذنان
الحائط فيه فأر ٌة و کل فأرةٍ لها اذنان
در اين صورت نتيجه صادق است.
ب  :الذهب عين وکل عين تدمع اين دو قضيه نتيجه نمیدهند که الذهب يدمع چون لفظ عين مشترك لفظی است در صغری
يك معنا دارد ودر کبری به معنای ديگری استعمال شده است پس حد وسط به تمامه وکماله در دو مقدمه تكرار نشده است.
قاعده 2ـ به دو مقدمة قياس ويايكی از دو مقدمه موجبه باشد پس اگر هر دو سالبه بود قياس منتج نيست.
دليل :مرحلة اول :اگر يك چيز با دو چيز ديگر تباين داشته باشد دو صورت دارد:
الف  :خود آن دو چيز با هم تباين نداشته باشند مثل اينكه فرس با انسان وناطق تباين دارد ولی انسان وناطق با يكديگر تباين
ندارند.
ب  :خود آن دو چيز با يكديگر تباين داشته باشند مثل اينكه فرس با انسان وطائر تباين دارد خود انسان و طا هرهم باخود
تبايندارد.
مرحلة  :2اگر مقدمة اول قياس سالبه کليه باشد معنايش ايناست که حد وسط با اصغر تباين دارد واگر مقدمة دوم قياس سالبه
کليه باشد معنايش اين است که حد وسط با اکبر تباين دارد پس وضعيت حد اوسط با آن دو برای ما روشن است ولی خود اصغر واکبر
احتمال دارد که متباينان باشند که طبق اين احتمال نتيجه سلبی خواهد بود واحتمال دارد که متضادتان باشند که طبق اين احتمال
نتيجه ايجابی خواهد باشد پس اختالف در نتيجه پيدا شد يعنی بهصورت قاعدة کليه نمیتوان گفت نتيجه دو سالبه ايجابی است ويا
سلبی.
مرحلة  :3اختالف در نتيجه سب عدم انتاج است چون قبالً گفته شد که نتيجه الزمة مقدمات است در اينجا گوييم اگر الزمة
مقدمات موجبه است نبايد در پارهای از موارد سالبه باشد واگر الزمه مقدمات سالبه باشد نبايد در بعضی موارد موجبه است ( .حاشيه
)92 /
43
 http://1Zekr.Comدروس حوزه علميّه قم http://1Zekr.ir

 http://YaAlee.Comفقه أهل البيت(صلوات اهلل و سالمه عليهم) http://YaAlee.ir

مثال :ال شیء من االنسان بفرس وال شیء من الفرس بطائر نتيجه اين قياس سلبی است يعنی ال شیء من االنسان بطائر حال اگر به
جای مقدمة دوم اين مقدمه را بگذاريد:
ال شیء من الفرس بناطق وچنين بگوييد :ال شیءمن االنسان بفرس وال شیء من الفرس بناطق نتيجه اين قياس سلبی نخواهد بود
پس نمیتوان گفت نتيجه سالبه دائماً سلبی است ويا ايجابی.
قاعده  3ـ هر دو مقدمه ويا يكی از دو مقدمه کليه باشد پس اگر هر دو مقدمه جزئيه است قياس منتج نخواهد بود به دليل اينكه
اگر هر دو مقدمه جزئيه باشند حد وسط نمیتواند بين اصغر واکبر رابطه وپيوند ايجاد کند نه رابطه به صورت ايجابی که نتيجه موجبه
شود ونه رابطه به صورت سلبی که نتيجه سالبه شود.
دليل :مرحلة  :1اگر مقدمة اول جزئيه باشد معنايش اين است که حد وسط واصغر در بعضی از افراد تصادق دارند وبا يكديگر تالقی
میکند واگر مقدمه دوم نيز جزئيه باشد معنايش اين است که حد وسط واکبر در بعضی از افراد تصادق دارند نهايت داللتی که قضيه
جزئيه دارد همين است مثل:
بعض االنسان حيوان و بعض الحيوان فرس
مرحلة  :2اين بعض االفراد که اوسط واصغر در او تصادق دارند احتمال دارد همان بعض االفراد باشد که اوسط واکبر در او تصادق
دارد که طبق اين احتمال نتيجه موجبه خواهد بود واحتمال دارد غير اينها باشد که طبق اين احتمال نتيجه سالبه خواهد بود پس دو
احتمال است وطبق هر احتمال يك نتيجهای.
مرحلة  :3با وجود اين دو احتمال وضعيت اصغر واکبر معلوم نخواهد شد که آيا بر هم تصادق دارند ويا اينكه متباينان هستند پس
نتيجه در بعضی موارد موجبه ودر بعضی موارد سالبه خواهد بود پس به صورت قاعده کليه نمیتوان گفت نتيجه دو جزئيه موجبه است
ويا سالبه.
قاعدة  4ـ ابتدا میگوييم در بين کليت وجزئيت کليّت اشرف وجزئيت اخس (پست) میباشد چون کليت اضبط ونافعتر در علوم
ودانشهاست ودر بين ايجاب وسلب ايجاب اشرف وسلب اخس چون ايجاب وجودی وسلب عدمی است ووجود اشرف از عدم است)1( .
با حفظ اين مطلب قاعدة چهارم اين است که نتيجه تابع جنس دو مقدمه است يعنی اگر يك مقدمه جزئيه ويكی کليه بود نتيجه
جزئيه است واگر يكی موجبه وديگری سالبه بود نتيجه سالبه است )1(.شروح شمسيه  – 197/شرح مطالع 241 /
قاعدة 5ـ صغرايی که سالبه کليه است با کبرايی که موجبه جزئيه است نتيجه نمیدهند.
دليل :مرحلة  :1اگر صغری سالبه کليه باشد معنايش اين است که اوسط با اصغر تباين دارد واگر کبری موجبه جزئيه باشد معنايش
آن است که اوسط واکبر در بعضی از افراد با يكديگر تصادق دارند پس وضعيت اوسط با اصغرو اکبر برای ما روشن است.
مرحلة  :2در اين مرحله ما کاری با اوسط نداريم میخواهيم بدانيم که وضعيت اصغر واکبر چگونه است اصغر واکبر احتمال دارد
متباينان باشند که طبق اين احتمال نتيجه سلبی خواهد بود واحتمال دارد که با يكديگر متضادتان باشند که طبق اين احتمال نتيجه
ايجابی خواهد شد.
پس به صورت يك قاعده کليه نمی توان گفت که نتيجه ايجابی ويا سلبی است يعنی اختالف در نتيجه پيدا میشود واختالف به
سبب عدم انتاج قياس است.
مثال :ال شیء من الغراب بانسان وبعض االنسان اسود نتيجه اين قياس سلبی نخواهد بود يعنی بعض الغراب ليس بأسود پس
نمیتوان به صوت قاعده کليه گفته اگر صغری سالبه کليه وکبری موجبه جزئيه شد نتيجه سلبی است حال اگر شما مقدمه دوم را
برداشته وبه جای آن اين مقدمه بعض االنسان أبيض را قرار بدهيد اين صورت بگوييد ال شیء من الغراب بانسان و بعض االنسان أبيض
نتيجه اين قياس ايجابی نخواهد بود يعنی بعض الغراب ابيض پس نمیتوان به صورت قاعدة کليه گفت نتيجه ايجابی است.
نكته  1ـ گفته شد که قياس اقترانی حملی دارای سه عنصر می باشد به نامهای:
اصغر ،اوسط ،اکبر
در اين نكته میگوييم که وضعيت اوسط در قياس مختلف است وبه طور کلی چهار صورت پيدا میکند که به هر صورتی شكل
گويند.
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الف  :اوسط در صغری محمول ودر کبری موضوع باشد در اين صورت به قياس قياس شكل اول گويند ودر بين اشكال شكل اول
طبيعیترين و روش ترينی اشكال است يعنی ذهن انسان در اين شكل به راحتی نتيجه میگيرد.
ب  :اوسط در صغری محمول ودر کبری نيز محمول باشد در اين صورت به قياس ،قياس شكل دوم گويند اين شكل در رتبه بعد
از شكل اول است چون ذهن در اين شكل راحت تر از شكل سوم به نتيجه میرسد.
ج  :اوسط در صغری موضوع ودر کبری نيز موضوع باشد در اين صورت به قياس ،قياس شكل سوم گويند.
اين شكل در رتبه بعد از شكل دوم است چون ذهن در اين شكل راحت تر از شكل چهارم به نتيجه میرسد.
د  :اوسط در صغری موضوع ودر کبری محمول باشد در اين صورت به قياس ،قياس شكل چهارم گويند که در رتبه بعد از شكل
سوم قرار دارد .
نكته  2ـ اوسط در قياس اقترانی شرطی نيز همين چهار صورت را دارد به اين معنا که گاهی تالی در صغری ومقدم در کبری
است وگاهی مدم در هر دو وگاهيتالی در هر دو وگاهی مقدم در صغری وتالی در کبری است .
قياس شكل اول دارای دو شرط است
الف  :ايجاب صغری به دليل اينكه اگر صغری سالبه باشد در بعضی از امثله نتيجهای که از اين شكل گرفته میشود ايجابی ودر
بعضی سلب است پس به صورت قاعده کليه نمیتوان گفته نتيجه ايجابی است ويا سلبی است وبه عبارت ديگر اگر صغری سالبه باشد
دو احتمال است.
 1ـ احتمال دارد که اکبر تباين با اصغر باشد که در اين صورت نتيجه قياس سلبی خواهد بود مثل:
ال شیء من الحجر بنبات وکل نبات نام.
 2ـ احتمال دارد که اکبر متصادق با اصغر باشد که در اين صورت نتيجه قياس ايجابی خواهد بود مثل:
ال شیء من االنسان بنبات وکل نبات نام با وجود اين دو احتمال نمیتوان به صورت کلی حكم نمود که اگر صغری سالبه وکبری
کليه بود نتيجه سلب ويا ايجاب است.
ب  :کليه کبری :اگر کبری جزئيه باشد احتمال دارد که آن بخش از اوسط که در کبری موضوع قرار گرفته است واکبر بر آن
حمل شده است غير از آن بخش اوسط است که در صغری محمول قرار گرفته است وبر اصغر حمل شده است وبا وجود اين احتمال
نتيجه را موجبه آورد تا به اين وسيله اکبر را برای اصغر اثبات نمود واحتمال هم دارد که همان باشد وبا وجود اين احتمال ميتوان
نتيجه را موجبه آورد واکبر را برای اصغر اثبات نمود پس به صورت قاعده کليه نمیتوان گفت نتيجه موجبه ويا سالبه است مثل کل
انسان حيوان وبعض الحيوان فرس که نمیتوان نتيجه گرفت بعض االنسان فرس .
نكته :در واقع اين شرط دوم به همان قاعده اول که تكرار حد وسط بود بازگشت میکند.

هر يك از صغری وکبرای قياس میتواند به صورت يكی از محصورات اربع باشد از ضرب چهار حالت صغری در چهار حالت کبری
شانزده حالت متصور است که به هر يك از آنها ضرب ،اقتران وقرينه گفته میشود با توجه به دو شرطی که برای شكل اول گفته شد از
اين شانزده صورت تنها چهار صورت دارای شرايط میباشد :الف  :صغری وکبری هر دو موجبه کليه باشند.
ب  :صغری موبه کليه وکبری سالبه کليه باشد.
ج  :صغری موجبه جزئيه وکبری موجبه کليه باشد.
د  :صغری موجبه جزئيه وکبری سالبة کليه باشد .
اشكال الثانی شكل دوم به قياسی گفته میشود که حد وسط محمول در صغری وکبری میباشد مثل:
کل انسان حيوان و ال شیء من الشجر حيوان فال شیء من االنسان بشجر.
اين شكل دارای  2ويژگی میباشد:
الف  :اصغر در اين شكل مثل شكل اول موضوع در صغری وموضوع در نتيجه میباشد وچون اوليه جزء نتيجه که اصغر است در
صغری نيز اولين جزء قضيه است ذهن در انتقال از مقدمات به نتيجه نسبت به اشكال بعدی کمتر دچار زحمت میشود.
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ب  :اکبر در اين شكل موضوع در کبری ومحمول در نتيجه میباشد همين ويژگی باعث شده است که شكل بين االنتاج نباشد
وقياس بودن آن قول مولف من قضايا )...محتاج به دليل باشد .
اين شكل دوم دارای دو شرط میباشد
شرط اول :دو مقدمه در ايجاب وسلب مختلف باشند يعنی اگر يكی موجبه است ديگری سالبه باشد پس اگر هر دو مقدمه اين
شكل موجبه ويا هر دو سالبه باشند منتجه نخواهد بود  .دليل  :مرحله  -1اگر هر دو مقدمه موجيه ويا هر دو سالبه باشند اصغر و اکبر
دو حالت دارند که طبق هر حالت نتيجهای خاص از قياس گرفته میشود.
الف  :هر دو متباين هستند مثل کل انسان حيوان وکل فرس حيوان هر دو مقدمه موجبه است انسان اصغر وفرس اکبر میباشند
واين دو متباين هستند با اينكه اين اصغر واکبر متباين هستند ولی در اين نكته اشتراك دارند که حيوان بر هر دو حمل شده است.
ال شیء من االنسان بحجر و ال شیء من الفرس بحجر هر دو مقدمه سالبه است.
انسان اصغر وفرس اکبر میباشد واين دو متباين هستند با اينكه اين اصغر واکبر متباين هستند ولی در اين نكته اشتراك دارند که
حجر از هر دو سلب شده است.
ب  :هر دو متصادقان هستند مثل کل انسان حيوان و کل ناطق حيوان هر دو مقدمه موجبه است انسان اصغر وناطق اکبر میباشد
واين دو متصادقان هستند وهر دو در اين نكته اشتراك دارند که حيوان بر آنها حمل شده است.
ال شیء من االنسان بحجر وال شیء من الناطق بحجر هر دو مقدمه سالبه است انسان اصغر وناطق اکبر میباشد واين دو متصادقان
هستند وهر دو در اين نكته اشتراك دارند که حجر از آنها سلب شده است.
خالصة مرحلة اول :اگر دو مقدمه در ايجاب وسلب موافق با هم باشند اصغر واکبر دو حالت پيدا میکند وبا وجود اين دو حالت
نمیتوان به صورت قاعده کليه گفت نتيجه ايجابی ويا سلبی است يعنی اختالف در نتيجه پيدا میشود واختالف دليل بر عدم انتاج
است .
مرحلة 2ـ اگر دومقدمه در کيف اختالف داشته باشند يعنی يكی موجبه وديگری سالبه باشند در اين صورت برای اصغر واکبر
مثل صورت اول که برای آنها دو حالت پيدا شد دو حالت پيدا نمیشود بلكه يك حالت بيشتر ندارد وآن اينكه هر دو متباين خواهند
بود به دليل اينكه به يكی اوسط حمل شده واز ديگری سلب شده است متباينان که بودند نتيجه قياس فقط سلبی است ولذا در شكل
دوم در تمامی ضروب نتيجه سلب است پس در صورت اختالف دو مقدمه در کيف به صورت قاعدة کليه میتوان گفت نتيجه سلب است
مثل :کل انسان حيوان و ال شیء من الحجر بحيوان = فال شیء من االنسان بحجر.
شرط دوم :کليّت کبری
دليل :اگر دو قدمه واجد شرط اولی باشند ولی کبری جزئيه باشد اصغر واکبر دو حالت دارند:
الف  :در بعضی از امثله اصغر واکبر متباينان هستند که طبق اين حالت نتيجه سلبی خواهد بود مثل کل مجتر ذو ظلف و بعض
الطائر ليس بذی ظلف مجتر اصغر وطائر اکبر است اين دو متباينان هستند ولذا نتيجه قياس سلبی است نه ايجابی.
ب  :در بعضی از امثله اصغر واکبر متضادتان هستند که طبق اين حالت نتيجه ايجابی خواهد بود.
مثل :کل مجتر ذو ظلف و بعض الحيوان ليس بذی ضالف مجتر اصغر وحيوان اکبر است اين دو متصادق هستند ولذا نتيجه اين
قياس ايجابی است نه سلبی دليل بر اين مطالب گفته شده در دليل اين است که اگر دو مقدمه در کيف اختالف داشته باشند وکبری
جزئية باشد اين دو مقدمه داللت دارند که اصغر با بعضی از اکبرها که در قضيه ذکر شده است منافات دارد ولی نسبت به بعضی ديگر از
اکبرها که در قضيه ذکر نشده است داللت ندارد که اصغر با آنها متنافی است.
ويا خير پس به صورت قاعده کليه نمیتوان گفت نتيجه صغری کليه وکبری جزئيه ايجابی است ويا سلبی يعنی اختالفدر نتيجه
پيدا میشود وبا وجود اختالف قياس منتج نخواهد بود.
باتوجه به ضروبه دو شرطی که برای شكل دوم گفته شد از شانزده صورتی که برای اين شكل مقصود است تنها چهار صورت منتج
میباشد به دليل اينكه اين شكل دارای دو شرط بود:
الف  :اختالف دو مقدمه در کيف به وسيلة اين شرط هشت صورت ساقط میشود که عبارتنداز:
سالبه کليه وسالبه کليه سالبه کليه وسالبه جزئيه سالبه جزئيه وسالبه کليه سالبه جزئيه وسالبه جزئيه
موجبه کليه وموجبه کليه موجبه کليه وموجبه جزئيه موجبه جزئيه وموجبه کليه موجبه جزئيه وموجبه جزئيه
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ب  :کليت کبری به وسيلة اين شرط چهار صورت ساقط میشود که عبارتنداز:
سالبه کليه وموجبه جزئيه سالبه جزئيه وموجبه جزئيه موجبه کليه وسالبه جزئيه موجبه جزئيه وسالبه جزئيه
ضروب منتجه اين شكل عبارتنداز:
ضرب  1ـ صغری موجبه کليه وکبری سالبه کليه که نتيجه در اين صورت سالبه کليه است.
مثال :کل مجتر ذو ظلف و ال شیء من الطائر بذی ظلف فال شیء من المجتر بطائر
دليل بر اينكه نتيجه اين دو مقدمه صادقه سالبه کليه میشود اين است که:
ظلف بطائرٍ.
ٍ
اوالً کبری را عكس مستوی میکنيم که چنين میشود :ال شیء من ذی
ثانياً اينعكس را به صغری ضميمه میکنيم که در اين صورت ضرب دوم از شكل اول حاصل میشود وهمين نتيجهای میدهد که
اين شكل داد ،به اين صورت که:
کل مجتر ذ ظلفٍ وال شیء من ذی ظلفٍ بطائرٍ فال شیءَمن المجتر بطائرٍ.
ضرب  2ـ صغری سالبه کليه وکبری موجبه کليه که نتيجه در اين صورت سالبه کليه است.
مثل :ال شیء من الممكنات بدائم وکل حق دائمٍ فال شیء من الممكنات بحق.
دليل بر اينكه نتيجه اين دو مقدمه صادقه سالبه کليه میشود اين است که اوالً صغری را عكس مستوی میکنيم که چنين
میشود ال شیءَ من الدائم بممكن.
ثانياً اين عكس را کبری وکبرای اصل قضيه را صغری قرار میدهيم به اين صورت
کل حق دائم وال شیء من الدائم بممكن فال شیء من الحق بممكن.
ثالثاً نتيجه را عكس مستوی میکنيم آنگاه همان نتيجهای بدست میآيد که از شكل دوم بدست آمد.
ضرب  3ـ صغری موجبه جزئيه وکبری سالبه کليه در اين صورت نتيجه سالبه جزئيه میشود مثل:
بعض المعدن ذهب وال شیء من الفضة بذهب فبعض المعدن ليس فضة.
دليل بر اين ضرب عيناً دليلی است که برای ضرب اول آورده شد لذا آن را تكرار نمیکنيم.
ضرب  4ـ صغری سالبه جزئيه وکبری موجبه کليه که در اين صورت نتيجه سالبه جزئيه میشود
مثل :بعض الجسم ليس بمعدنٍ وکل ذهب معدن فبعض الجسم ليس بذهب.
برای دليل بر اين ضرب از دليلی که برای سه ضرب قبل آورده شد استفاده نمیشود چون صغری در اين ضرب سالبه جزئيه است و
سالبة جزئيه عكس مستوی ندارد واگر کبری را عكس مستوی کنيم عكس مستوی آن موجبه جزئيه میشود وبا توجه بهاينكه صغری
سالبه جزئيه است الزمهاش تشكيل قياس از دو جزئيه است که طبق قواعد عامهای که گفته شد صحيح نيست لذا بايد برای اين ضرب
دليل ديگری آورد که نامش طريقه خلف است بيان دليل چنين است:
اوّالً :مدّعای ما اين است که اين سالبه جزئيه يعنی بعض الجسم ليس بذهب که نتيجه اين ضرب  4میباشد صادق است اگر صادق
نباشد بايد نقيض آن که موجبه کليه است صادق باشد يعنی کل جسم ذهب.
ثانياً :اين نقيض را صغری برای کبرای اصل قرار میدهيم که در اين صورت ضرب اورا از شكل اول درست میشود به اين صورت
کل جسم ذهب وکل ذهب معدن فكل جسم معدن.
ثالثاً :اگر اين نتيجه صادق باشد بايد نقيض آن که سالبه جزئيه است کاذب باشد يعنی بعض الجسم ليس بمعدن وکذب اين نقيض
خالف فرض است چون فرض اين است که اين قضيه صادق است پس برای اينكه در خالف فرض واقع نشويم بايد قضيه بعض الجسم
ليس بذهب صادق باشد که مدعای ما نيز همين است .
شرح مطالع  – 251 /جواهر النضيد116 /
الشكل الثالث
شكل سوم
به قياسی گفته میشود که اوسط در صغری وکبری موضوع است مثل:
کل انسان حيوان وکل انسان ناطق فبعض الحيوان ناطق.
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در اين شكل اصغر درمقدمه اول محمول ودر نتيجه موضوع میباشد وچون اصغر که جزء اول نتيجه است جايگاه طبيعی خود را در
مقدمات از دست داده است انتقال ذهن ازمقدمات به نتيجه پيچيدهتر از شكل دوم میباشد ولی از جهت اينكه اکبر جايگاه طبيعی
خود را داراست انسان از اين شكل راحتتر از شكل چهارم به نتيجه میرسد.
اين شكل دارای دو شرط است:
الف :ايجاب صغری
اگر صغری سابه باشد چه کبری موجبه باشد وچه کبری سالبه باشد قياس منتج نخواهد بود ،چون اختالف در نتيجه پيدا میشود.
اينكه هر دو صورت را مورد بررسی قرار میدهيم:
 1ـ صغری سالبه وکبری موجبه باشد معنای سالبه بودن صغری اين است که اوسط با اصغر مباين است ومعنای موجبه بودن
کبری اين است که اوسط با اکبر متصادق است بنابراين اوسط مباين اصغر ومتصادق با اکبر شد ولی اصغر واکبر محتمل است که
متصادقان باشند که در اين صورت نتيجه ايجابی است و محتمل است متباينان باشند که در اين صورت نتيجه سلبی است پس به
صورت قاعده کليه نمیتوان گفت نتيجه ايجابی ويا سلبی است مثل 6 :خط جا مانده ص  71جزوء
ال شیء من الذهب بفرس وال شیء من الذهب بحيوان نتيجه اين قياس ايجابی است
ال شیء من الذهب بشجر وال شیء من الذهب بحيوان نتيجة اين قياس سلبی است.
ب) :کليت احدی المقدمتين
يعنی هر دو مقدمه ويا يكی از دو مقدمه کليه باشند پس اگر هر دو مقدمه جزئيه باشد قياس منتج نيست به همان دليلی که در
قاعدة سوم از قواعد عامه گفته شد .شروح شمسيه 211/ 2
برای شكل سوم نيز شانزده ضرب مقصود است که به وسيلة شرط اول هشت ضرب وبه وسيلة شرط دوم دو ضرب ساقط میشود
بنابراين ضروب منتجة اين شكل شش ضرب است که میبايست برای هر يك برهان اقامه نمود.
ضرب  1ـ صغری موجبه کليه وکبری نيز موجبه کليه که نتيجه در اين صورت موجبه جزئيه است.
کل ذهب معدن وکل ذهب غالی الثمن فبعض المعدن غالی الثمن
دليل :اوالً صغری را عكس مستوی میکنيم که چنين میشود :بعض المعدن ذهب
ثانياً اين عكس را صغری برای کبرای اصل قرار میدهيم که در اين صورت ضرب سوم از شكل اول بدست میآيد ومنتج همان
نتيجهای است که از شكل سوم گرفته شد .به اين صورت:
بعض المعدن ذهب وکل ذهب غالی الثمن فبعض المعدن غالی الثمن.
نكته :نتيجه اين ضرب  1موجبه جزئيه است نه موجبه کليه چون احتمال دارد اصغر اعم از اکبر باشد که طق اين احتمال قضيه
موجبه کليه صادق نخواهد بود مثل همين مثال که ذکر شد که بين معدن (اصغر) وغالی الثمن (اکبر) نسبت عموم وخصوص من وجه
بر قرار است ولذا قضية کل معدن غالی الثمن صادق نيست.
با توجه تنبيهات به اين که شكل دوم وسوم بديهی االنتاج نمیباشد میبايست برای هر يك از ضروب منتجه ايندو شكل دليل
اقامه نمود يكی از ادلهای که مورد استفاده قرار میگيرد برهان خذف میباشد اين برهان از نوع استدال ل غير مباشر است چون در اين
برهان با ابطال نقيض مطلوب از راه خالف فرض صدق مطلوب اثبات میشود.
برهان خلف در ضمن چهار مرحله توضيح داده میشود:
الف  :در اين مرحله میگوييم نتيجهای که از شكل مورد نظر گرفته شده است صادق است .اگر اين نتيجه صادق نباشد قهرا بايد
نقيض آن صادق باشد.
ب  :نقيض را به يكی از دو مقدمه شكل ضميمه میکنيم وبدين وسيله يك ضرب از ضروب شكل اول فراهم میشود.
ج  :نتيجهای که از اين قياس گرفته میشود مناقض با آن مقدمه ديگری است که نتيجه قياس اول را با او ترکيب نكردهايم آنگاه
گوييم اگر اين نتجيه صادق باشد آن مقدمه کاذب خواهد بود واين خالف فرض است چون فرض اين است که هر دو مقدمه صادق
است.
د  :منشأ خالف فرض عدم صدق نتيجه قياس اول می باشد پس بايد نتيجه صادق باشد که مدّعای ما نيز همين است ،اين برهان
را در ضرب پنجم از شكل سوم ببينيد.
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نكته :بر محصل الزم است که اين برهان را در تمامی ضروب پياده کند البته توجه به اين نكته داشته باشد که نقيض نتيجه
قياساول را با مقدمهای ترکيب کند که او را به ضرب منتج برساند.
دليل االفتراض مقدمه :برای دوم برهان افتراض است اين برهان تنها در ضروبی از شكل دوم وسوم وچهارم مورد استفاده قرار
میگيرد که يكی از دو مقدمة آن ضرب جزئيه باشد پس اگر ضربی از دو کليه تشكيل شدهبود از اين دليل در آنجا استفاده نخواهد
شد.
برهان افتراض از سه مرحله تشكيل شده است:
الف  :مرحله فرض :در اين مرحله ما آن قضيه جزئيه را چه ايجابی چه سلبی در نظر میگيريم وبرای آن بعض االفراد که مورد
حكم ايجابی ويا سلبی قرار گرفته است يك اسم مثل (د) فرض میکنيم مثال در ضرب پنجم از شكل سوم گوييم:
کل حيوان حساس وبعض الحيوان ليس بانسان فبعض الحساس ليس بانسان کبرای قياس سالبه جزئيه است.
ما برای اين بعض الحيوانات که انسان از آنها سلب شده است اسم (دـ حيوان غير انسان) قرار میدهيم پس بعض الحيوان = د.
ب  :مرحلة استخراج :بعد از مرحلة اول که مرحله فرض بود ما میتوانيم دو قضيه صادق استخراج کنيم:
 -1موجبه کليهای که موضوع آن همان اسم مفروض (د) است ومحمول آن موضوع قضيه جزئيه میباشد مثال در مثال فوق گوييم:
«کل د حيوان« اين قضيه صادق است چون د بعض حيوان واعم (حيوان) بر تمامی افراد اخصّ به نحو موجبه کليه حمل میشود.
 3ـ قضيهای کليه ای که کيف آن تابع کيف قضيه جزئيه است موضوع اين قضيه کليه همان اسم مفروض (د) است ومحمول آن
محمول قضيه جزئيه است در همان مثال فوق گوييم :ال شیء من د بانسان اين قضيه سالبه صادق است چون اين (د) همان بعض
الحيوانات است که انسان از آنها سلب شده است.
ج :مرحلة تأليف :در اينجا ثروت علمی ما زياد شده است چون دارای چهار قضيه صادق شدهايم که عبارتنداز:
دو مقدمة قياس واين دو قضيه بدست آمده ،ما اين قضايا را با يكديگر ترکيب کرده ودو قياس تاليف میکنيم :قضيه موجبة کلية
کلّ د حيوان را صغری و صغرای اصل را کبری قرار دهيم به اين صورت
کل د حيوان و کل حيوان حساس = فكل د حساس (ضرب اول از شكل اول).
آنگاه اين نتيجه را صغری وقضيه سالبه کليه «ال شیءَ من د بانسان« را کبری قرار میدهيم به اين صورت:
کل د حساس و ال شیء من د بانسان نتيجة اين قياس که ضرب دوّم از شكل سوّم است همان نتيجهای است که از ضرب پنجم
شكل سوم بدست آمد يعنی :بعض الحساس ليس بانسان پس به وسيلة دليل افتراض اين ضربينجم اثبات شد.
از جمله ادلهای برهان ردّ که برای انتاج شكل دوم وسوم وچهارم آورده میشود برهان ردّ است ردّ آن است که ما اين اشكال را به
شكل اول که بديهی االنتاج است بر گردانيم به شكل اول به واسطة راههايی صورت میگيرد که در ذيل به بعضی از آنها اشارت میشود:
الف  :جابجايی دو مقدمه اين صورت که صغری را کبری وکبری را صغری قراردهيم مثل:
کل انسان حيوان و کل ناطق انسان = فبض الحيوان ناطق (ضرب اوّل شكل چهارم )
کل ناطق انسان و کل انسان حيوان = فكل ناطق حيوان = فبعض الحيوان ناطق (عكس مستوی نتيجه).
ب  :عكس کردن يكی از دو مقدمه قياس چنانكه در بعضی از ضروب شكل دوم کبری وبعضی از ضروب شكل سوم صغری عكس
شد.
مثال 1 :ـ کل مجتر ذو ظلف وال شیء من الطائر بذی ظلف = فال شیء من المجتر بطائر (ضرب -1از شكل .)2
کل مجتر ذو ظلف وال شیء من ذی ظلف بطائر = فال شیء من المجتر بطائر (ضرب از  2شكل .)1
 2ـ کل ذهب معدن وکل ذهب غالی الثمن = فبعض المعدن غالی الثمن (ضرب  1از شكل .)3
بعض المعدن ذهب و کل ذهب غالی الثمن = فبعض المعدن غالی الثمن (ضرب  2/از شكل .)1
ج  :استفاده کردن از نقض المحمول مثل:
بعض الجسم ليس و کل ذهب معدن فبعض الجسم بذهب (ضرب  4از شكل  ) 2بعض الجسم ال معدن و ال شئ من الذهب بال
معدن ( صغری و کبری نقض المجعول شدم د) .استفاده کردن از عكس نقيض مثل  :کل حيوان حساس و بعض الحيوان ليس بانسان
فبعض الحساس ليس بانسان (ضرب  5از شكل ) 3
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1
 1 1فبعض الحساس ليس بحيوان.
(ضرب  5از شكل  )3ال شئ من الحيوان بال حساس وبعض الحيوان االنسان (صغری وکبری نقض المحمول شد) ال شئ الحيوان
(نتيجه).
(کبری عكس مستوی شد)
بال حساس وبعض االنسان حيوان
آنگاه نتيجه عكس نقيض موافق شد به اين صورت فبعض الحساس ليس بانسان اين نتيجه همان  .نتيجه ای است که از ضرب 5
شكل  3گرفته شد
نكته  1ـ شكل چهارم به قياسی گفته میشود که اوسط موضوع صغری و محمول کبری است ولذا کامال مخالف شكل اول است
وبه همين جهت انتقال ذهن از مقدمات به نتيجه از اين شكل در نهايت پيچيدگی است ولذا بعضی از علمای منطق از جلمه خود
ارسطو در کتب خود از شكل چهارم بحثی به ميان نيآورده اند وآن را حذف کردهاند .
نكته  2ـ شكل چهارم طبق عقيده بعضی از علمای منطق دارای پنج شرط است .
الف  :از دو سالبه تشكيل :شده باشد.
ب  :از دو جزئيه تشكيل :شده باشد.
ج  :از صغرای سالبه وکبرای جزئيه تشكيل :شده باشد.
اين سه شرط همان شرايطی است که در هر شكل معتبر میباشد.
د  :هيچ يك از مقدمات سالبه جزئيه نباشد.
هـ :اگر هر دو مقدمه موجبه بود صغری کليه باشد.
نكته  3ـ با توجه به شرايطی که برای اين شكل گفته شد ضروب منتج اين شكل پنج ضرب است و يازده ضرب ديگر عقيم
هستند  .ضروب منتج همراه با دليل هر يك در کتاب مذکور است.
فائدة  1ـ در بعضی از کتب منطق شرايط شكل چهارم به نحو ديگری بيان شده است  .حاشيه 91 /
فائدة  2ـ شرايط که تا به حال در مورد اشكال اربعه گفته شد تماما در مورد کيف وکم اين اشكال بود و اين اشكال از نظر جهت
نيز شرايطی دارند که آنها را بايد در شروح شمسيه ص 211ج 2ديد.
گفته شد قياس اقترانی بر دو نوع است:
الف  :اقترانی حملی :به قياس اقترانی گويند که هر دو مقدمه آن قضيه حمليه باشد.
مثل :کل االنسان حيوان و کل الحيوان حساس = فكل انسان حساس.
ب  :اقترانی شرطی :به قياس اقترانی گويند که هر دو مقدمه با يكی از مقدمات آن قضيه شرطيه باشد.
نكته  1ـ چنانكه قياس اقترانی حملی مشتمل بر صغری وکبری واصغر واکبر واوسط است قياس اقترانی شرطی نيز مشتمل بر
اين امور میباشد.
مثل :کلما کان االنسان عاقال قنع بما يكفيه (صغری) وکلما قنع بما يكفيه استغنی (کبری) = فكلما کان االنسان عاقال استغنی
(نتيجه).
در اين مثال «کان االنسان عاقال« اصغر و «استغنی« اکبر و «قنع بما يكفيه« اوسط است.
نكته  2ـ گاهی اصغر واکبر واوسط تمام مقدم يا تمام تالی در قضيه شرطيه است مثل مثال فوق که اصغر تمام مقدم در شرطية
اول واکبر تمام تالی دو شرطيه دوم واوسط تالی در شرطيه اول ومقدم در شرطيه دوم است.
نكته  3ـ گاهی اوسط قسمتی از مقدم ويا تالی در قضيه شرطيه است.
قياس اقترانی در يك تقسيم بر هشت قسم است که عبارتنداز:
مرکب از دو متصله  /مرکب از دو منفصله  /صغری متصله وکبری منفصله  /عكس  /صغری حمليه وکبری متصله  /عكس  /صغری
حمليه وکبری منفصله  /عكس.
قياس اقترانی شرطی شرطی به اعتبار اينكه اوسط آيا جزء تام است (يعنی تمام مقدم يا تالی) ويا جزء غير تام (يعنی بخشی از
مقدم يا تالی) بر سه قسم است:
الف  :يك مرتبه حد وسط در دو مقدمه قياس تمام مقدم ويا تمام تالی است مثال در مثال:
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«کلما کان االنسان عاقال «...حد وسط در شرطيه اول تمام تالی و در شرطيه دوم تمام مقدم است.

ب  :يك مرتبه حد وسط در دو مقدمه قياس بخشی از مقدم ويا تالی است نه تمام مقدم وتالی مثل:
اذا کان القرآن معجزة فالقرآن خالد (صغری)
واذا کان الخلود معناه البقاء نخالد ال يتبدل (کبری)
فاذا کان القرآن معجزة ،فاذا کان الخلود معناه البقاء فالقرآن ال يتبدل برای نتيجه گرفتن ازاين قسم دوم زمانی که قياس از دو
متصله تشكيل شده باشد بايد مراحل زير را انجام داد:
 1ـ از تالی در صغری وتالی در کبری يك قياس اقترانی حملی از شكل اول فراهم کنيم واز آن نتيجه بگيريم مثال در مثال فوق
گوييم:
القرآن خالد والخالد ال يتبدل = فالقرآن ال يتبدل.
 2ـ قضية شرطيهای را فراهم میکنيم که مقدم آن ،مقدم کبری است وتالی آن نتيجهای است که از اقترانی حملی گرفته شد به
اين صورت :اذا کان الخلود معناه البقاء فالقرآن ال يتبدل.
 3ـ اين قضيه شرطيه را تالی برای قضية شرطيه کبيرهای قرر میدهيم که مقدم آن مقدم صغری است واين همان نتيجه مطلوب
است يعنی :اذا کان القرآن معجزة فاذا کان الخلود معناه البقاء فالقرآن اليتبدل
ج  :يك مرتبه حد وسط در يك مقدمه جزء تام است ودر مقدمه ديگر جزء تام نيست اين قسم از قياس اقترانی شرطی دارا ی
صور متعددی است که به دو صورت اشاره میشود:
 1ـ قياس اقترانی شرطی يك مقدمهاش حمليه ومقدمه ديگرش شرطيه باشد بحث اين قسم وشرايط آن خواهد آمد .مثل :کلما
کان المعدن ذهباً کان نادراً (صغری)
وکل نادر بثمين (کبری)
فكلما کان المعدن ذهبا کان ثمينا (نتيجه)
در اين مثال حد وسط (نادر) در صغری بخشی از تالی ودر کبری موضوع است.
 3ـ قياس اقترانی شرطی هر دو مقدمه اين شرطيه متصله باشد مثل:
فاذا کان محمد نبيا فال يترك أمته سُدی (صغری)
اذا کانت النبوة من اهلل
وجب أن ينصب هاديا (کبری)
واذا لم يترك امته سدی
اذا کانت النبوة من اهلل فاذا کان محمد نبيا وجب ان ينصب هاديا (نتيجه).
برای نتيجه گرفتن در اين قسم بايد دو مرحله را پشت سر گذاشت:
الف :به وسيله تالی صغری وتمامی کبری يك قياس اقترانی شرطی از قسم اول (حد وسط در دو مقدمه جزء تام باشد) تشكيل
میدهيم به اين صورت:
فال يترك امته سدی (صغری)
اذا کان محمد نبيناً
وجب أن ينصب هاديا (کبری)
واذا لم يترك امته سدی
وجب أن ينصب هاديا (نتيجه)
فاذا کان محمد نبيا
ب  :اين نتيجه را تالی برای يك قضيه شرطيهای قرار میدهيم که مقدم آن مقدم صغری است آنگاه همين قضية شرطيه نتيجه
مطلوبه است يعنی :اذا کانت النبوة من اهلل فإذا کان محمد نبينا وجب أن ينصب هاديا.

اگر قياس اقترانی شرطی از دو قضيه متصله تشكيل شده باشد سه صورت دارد:
الف  :حد وسط در هر دو مقدمه جزء غير تام باشد.
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ب  :حد وسط در يك مقدمه جزء تام باشد .و در مقدمه ديگر جزء غير تام باشد
از اين دو قسم بحث نمیشود.
ج :حد وسط در هر دو مقدمه جزء تام باشد مثل:
کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود (صغری)
وکلما کان النهار موجودا کان العالم مضيئا (کبری)
فكلما کانت الشمس طالعة کان العالم مضيئا (نتيجه)
نكته  1ـ اين قسم سوم از جهت داشتن اشكال اربعة وشرايط هر يك و دليل بر انتاج هر ضرب عينا مثل قياس اقترانی حملی
میباشد ولذا در مورد آن توضيح نمیدهيم.
کافی است که شخص محصل از اشكال اربعهای که برای اقترانی حملی گفته شد به جای قضيه جمليه  ،قضيه شرطيه متصله
بگذارد وهمان اشكال را با شرايط هر يك پياده کند.
نكته  1ـ اگر قياس اقترانی از دو متصله تشكيل شده بود میبايست اين دو متصله لزوميه باشند نه اتفاقيه به دليل اينكه دو
قضيه اتفاقيه بين اوسط واکبر واصغر يك پيوند ذاتی وواقعی نيست تا قطع به نتيجه حاصل شود لذا اگر قياس نتيجه قطعی وجزی است
در حالی که نتيجه قضايای اتفاقيه چنين نمیباشد.
مثل :کلما کان زيد متكلما کان الحمار ناهقا (صغری)
کلما کان الحمار ناهقا کان بكر جالسا (کبری )
جواهر النضيد – 43 /شرح مطالع . 215 /
فلكما کان زيد متكلما کان بكر جالسا و نتيجه )
قياس اقترانی شرطی از دو منفصله تشكيل نمیشود
دليل :اگر مقدمة اول قياس منفصله باشد مفاد آن اين است که بين اوسط واصغر عناد وتنافی میباشد واگر مقدمه دوم نيز منفصله
باشد محتوای آن اين است که بين اوسط واکبر عناد وتنافی میباشد ولی در خود اصغر واکبر دو احتمال است:
الف  :احتمال دارد که بين آن دو تنافی نباشد که در اين صورت نتيجه سلبی خواهد بود تا بر سلب عناد داللت نمايد.
مثال :الشیء إما موجود وإما معدوم (صغری) والشیء إما معدوم وإما بالفعل (کبری).
در اين مثال معدوم با وجود وبالفعل تنافی ندارد ولی خود آن دو با يكديگر عناد دارند ولذا نتيجه ايجابی غلط است که بگوييم:
فالشیء اما موجود واما بالفعل.
ب  :احتمال دارد که بين آن دو تنافی باشد که در اين صورت نتيجه ايجابی خواهد بود تا داللت بر عناد بين آن دو نمايد:
مثل :الجسم إما أبيض وإما اسود (صغری) والجسم إما أسود وإما أحمر (کبری) در اين مثال اسود با ابيض واحمر عناد دارد خود آن
دو نيز با يكديگر عناد دارند ولذا نتيجه ايجابی صحيح است.
به اين صورت که بگوييم :فالجسم اما ابيض واما اسود پس اختالف در نتيجه پيدا شد وبا وجود اختالف تباين منتج نخواهد بود.

نكته  1ـ اگر قضيه منفصله را به متصله برگردانيم در اين صورت قياس از دو منفصله تشكيل خواهد شد و نتيجه نفصله خواهد
بود ولذا بايد نحوة بر گرداندن قضيه منفصله به متصله وبالعكس توضيح داده شود که در مطلب سوم میآيد.
نكته  2ـ اگر قيس اقترانی شرطی از دو قضيه منفصله تشكيل شده باشد سه صورت دارد مثل همان سه صورتی که دو قضيه
متصله داشت.
قضيه منفصله موجبه بر سه نوع است
الف  :حقيقيه :قضيه حقيقيه را میتوان به چهار شرطيه متصله برگرداند که درکم وکيف موافق با آن حقيقيه میباشند اين چهار
شرطيه متصله عبارتنداز:
 1ـ متصلهای که مقدم آن عين طرف اول منفصله وتالی آن نقيض طرف دوم منفصله است.
 2ـ متصلهای که مقدم آن عين طرف دوم منفصله وتالی آن نقيض طرف اول منصله است.
 3ـ متصلهای که مقدم آن نقيض طرف اول منفصله وتالی آن عين طرف دوم منفصله است
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4ـ
ب:
1ـ
1ـ
ج:
1ـ
1ـ

متصلهای که مقدم آن نقيض طرف دوم منفصله وتالی آن عين طرف اول متصله است.
مانعة الجمع :قضيه مانعة الجمع را میتوان به دومتصله برگرداند اين دو متصله عبارتنداز:
متصلهای که مقدم آن عين طرف اول منفصله وتالی آن نقيض طرف دوم منفصله است.
متصلهای که مقدم آن عين طرف دوم منفصله وتالی آن نقيض طرف اول منفصله است.
مانعة الخلو :قضيه مانعة الخلو را میتوان به دو متصله برگرداند اين دو متصله عبارتنداز:
متصلهای که مقدم آن نقيض طرف اول منفصله وتالی آن عين طرف دوم منفصله است.
متصلهای که مقدم آن نقيض طرف دوم منفصله وتالی عين طرف اول منفصله است.

قضيه منفصله سالبه بر 3نوع است
الف  :حقيقيه:قضيه حقيقه به چهار قضيه متصله که سالبه جزئيه هستند میتوان برگرداند که اين چهار متصله عينا مثل آن
چهار متصلهای است که حقيقيه موجبه به آن برگردانده میشد تنها فرقی که اين چهار متصله با آن چهار متصله دارد اين است که اين
چهار متصله سالبه جزئيه است.
ب  :مانعة الجمع قضيه مانعة الجمع به دو قضيه متصله که سالبه جزئيه هستند میتوان برگرداند اين دو متصله عيناً مثل آن دو
متصلهای است که مانعة الجمع موجبه به آن برگردانده میشد با اين فرق که اين دو متصله سالبه جزئيه است مثل :ليس اما أن يكون
الجسم غير أبيض او غير اسود.
قد ال يكون اذا کان الجسم غير أبيض فهو ليس غير اسود قد ال يكون اذا کان الجسم غير اسود فهو ليس غير أبيض.
ج  :مانعة الخلو :قضيه مانعة الخلو به دو قضيه متصله که سالبه جزئيه هستند برگردانده میشود اين دو متصله عينا مثل آن دو
متصلهای است که مانعة الخلو موجبه به آن برگردانده میشد با اين فرق که سالبه جزئيه هستند مثل :ليس اما أن يكون الجسم ابيض
واما ان يكون االسود.
قد ال يكون اذا لم يكن الجسم ابيض کان اسود ،قد ال يكون اذا لم يكن الجسم اسود کان ابيض.
مقدمه نكته  1ـ گفته شد قياس اقترانی شرطی بر 1نوع است
بحث در بارة نوع اول قياس اقترانی شرطی مرکب از دو متصله) تمام شد فعال بحث ما در بارة نوع دوم است يعنی قياس اقترانی
شرطی مرکب از دو منفصله.
نكته 2ـ مرحوم مصنف فرمودند قبل از اينكه نوع دوم را مطرح کنيم به عنوان مقدمه میبايست دو نكته را بيان نماييم:
الف  :نحوة برگرداندن قضيه متصله به منفصله فعال بحث ما در بارة اين نكته میباشد ولذا در ذيل اين نكته را مطرح میکنيم.
باتوجه به اين مطلب که بحث ما در بارة قضيه متصله لزوميه میباشد ونه اتفاقيه میگوييم :قضيه متصله لزوميه دو صورت دارد:
 1ـ موجبه متصله لزوميه موجبه به دو قضيه منفصله برگردانده میود که از نظر کم وکيف موافق با آن متصله است .اين دو قضيه
منفصله عبارتند از
الف  :مانعة الجمع :اين مانعة الجمع ازعين مقدم متصله ونقيض تالی متصله فراهم شده است پس بين عين مقدم ونقيض تالی
نسبت منع الجمع وجود دارد به اين معنا که جمع بين اين دو صحيح نيست به دليل اينكه مقدم مستلزم تالی وهميشه تالی را به دنبال
خود میکشاند آنگاه اگرمقدم با نقيض تالی جمع شود اجتماع نقيضان میشود نقيضان يعنی تالی ونقيض آن واجتماع نقيضان محال
ست پس بين عين مقدم ونقيض تالی نسبت منع الجمع است .مثال:
کلما غرق زيد فهو فی الماء = متصله لزوميه موجبه
دائما اما زيد قد غرق او ليس فی الماء = منفصله مانعة الجمع موجبة
ب :مانعة الخلو :اين مانعة الخلو از نقيض مقدم وعين تالی تشكيل شده است بر عكس مانعة الجمع که از عين مقدمه ونقيض تالی
فراهم شده است پس بين نقيض مقدم وعين تالی نسبت منع الخلو وجود دارد يعنی اجتماع اين دو نقيض (مقدم وعين تالی) ممكن
است به اين صورت که در مثال غرق نباشد وزيد در آب باشد ولی ارتفاع اين دو محال است چون منجر به خالف فرض شود به دليل
اينكه فرض اين است که بين غرق شدن که عين مقدم است ونبودن در آب که نقيض تالی است نسبت منع الجمع است و لذا در مثال
گوييم :دائما اما زيد لم يغرق او فی الماء = منفصله مانعة الغلو موجبه.
معنای اين مانعة الخلو اين است که واقع خالی از هر دو طرف نمیباشد واال منجر به خالف فرض نمیشود.
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 -2سالبه نيز همچون موجبه به دو قضيه منفصله برگردانده میشود که از نظر کم وکيف موافق با آن متصله سالبه است اين دو
منفصله يكی مانعة الجمع وديگری مانعة الخلو میباشد .مثال:
ليس البته اذا کانت الشمس طالعة کان الليل موجوداً
ليس البته اما أن تكون الشمس طالعة واما الليل ليست بموجودة (مانعة الجمع)
ليس البته أما ان ال تكون الشمس طالعة واما الليل موجود (مانعة الخلو) مقدمه مرحوم مظفر تمام شد اينكه ايشان شروع به اصل
بحث که قياس اقترانی شرطی مؤلف از منفصالت بود مینمايد مطلب ايشان را در ضمن سه نكته مطرح میکنيم.
نكته  1ـ در قضيه شرطيه منفصله بين مقدم وتالی يك ترتيب طبيعی وجود ندارد پس امتيازيبين مقدم وتالی نخواهد بود ولذا
میشود طرف اول منفصله را مقدم وطرف دوم را تالی قرار داد ويا بالعكس واگر ما نام طرف اول را مقدم ونام طرف دوم را تالی
میگذاريم از باب الحاق به متصله است بر خالف قضيه متصله که طبيعت قضيه داللت دارد بر اينكه کدام مقدم وکدام تالی است.
نكته  2ـ چنان که بين مقدم وتالی در منفصله يك ترتيب طبيعی وجود ندارند بين دو منفصلهای که با يكديگر ترکيب شدهاند و
تشكيل قياس دادهاند نيز يك ترتيب طبيعی وجود ندارد ولذا میتوان منفصله اول را صغری ومنفصله دوم را کبری قرار داد ويا بالعكس
سپس قياسی که از دو منفصله تشكيل شده باشد اشكال اربعة پيدا نمیکند.
نكته  3ـ علمای منطق برای قياس اقترانی شرطی که از دو منفصله تشكيل شده است شرايطی بيان کردهاند از جمله شرايط اين
است هر دو مقدم قياس ه موجبه باشند وهر دو مانعة الجمع باشند حقيقيه نيزنباشند مصنف میفرمايند شرايطی که علما برای اين
قياس بيان کردهاند ناشی از اين میشود که خواستهاند مستقيما از دو منفصله نتيجه بگيرند بدون اينكه منفصله را به متصله برگردانند
ولی ما با روشی که ارائه خواهيم داد خواهيد ديد که نيازی به اين شرايط نيست .روش ما اين است که:
اوال :هر يك از منفصلهای که صغری وکبری قرار گرفتهاند به قضايای متصله بر میگردانيم مثال اگر صغری وکبری هر دو حقيقيه
باشند هر کدام به چهار متصله واگر مانعة الجمع ويا مانعة الخلو باشند هر کدام به دو متصله برگردانده میشود.
ثانيا :قضايای متصلهای که از صغری بدست آمده است با قضايای متصلهای که از کبری بدست آمده است مقايسه میکنيم آنگاه آنها
را با يكديگر ترکيب میکنيم وتشكيل قياس میدهيم سپس از بين صورتهای متعددی که پيدا میشود صورتی که مشتمل بر تمامی
شروط قياس است انتخاب میکنيم.
ثالثا :در مرحلة آخر نتيجه میگيريم که قهرا نتيجه متصله خواهد بود آنگاه اين قضيه متصله را به منفصله بر میگردانيم مثال:
دائماً اما ان يكون العدد زوجا واما ان يكون فردا (صغری منفصلة حقيقية)
ودائما اما أن يكون العدد فردا وإما أن يكون منقسما بمتساويين (کبری منفصلة حقيقية)
منفصله اول به چهار متصله برگردانده میشود که عبارتنداز:
 1ـ کلما کان العدد زوجا فهو ليس بفرد
 2ـ کلما کان العدد فردا فهو ليس بزوج
 3ـ کلمايكن العدد زوجا فهو فرد
 4ـ کلما لم يكن العدد فردا فهو زوج
منفلة دوم نيز به چهار متصله بر گردانده میشود که عبارتنداز:
الف  :کلما کان العدد فردا فهو ليس بمنقسم بمتساويين
ب  :کلما کان العدد منقسما بمتساويين فهو ليس بفرد
ج  :کلما لم يكن العدد فردا فهو منقسم بمتساويين
د  :کلما لم يكن العدد منقسما بمتساويين فهو فرد
هر يك از متصلههای دستة اول را با متصلههای دسته دوم ترکيب میکنيم که مجموعا  16صورت به دست میآيد از بين اين
صورتها هشت صورت به علت عدم تكرّار حد وسط منتج نيست که اين صوتها عبارتنداز:
ا و ب شكل دوم است ولی شرايط آن شكل را که اختالف در مقدمه است دارا نيست  /ا و ج شكل اول  2 /و الف شكل سوم  2 /و د
شكل چهارم  3 /والف شكل اول است  3دو شكل دوم است که شرايط آن را ندارد  4 /و ب شكل چهارم است  4 /و ج شكل سوماست .
54
 http://1Zekr.Comدروس حوزه علميّه قم http://1Zekr.ir

 http://YaAlee.Comفقه أهل البيت(صلوات اهلل و سالمه عليهم) http://YaAlee.ir

نكته  1ـ بحث در آن قياس اقترانی شرطی می باشد که از دو متصله ومنفصله تشكيل شده است اين نوع قياس سه صورت دارد:
الف  :حد وسط در هر دو جزء تام باشد ما تنها از اين قسم بحث میکنيم.
بـ حد وسط در هر دو جزء غير تام باشد.
ج  :حد وسط در يك مقدمه جزء تام ودر ديگری جزء غير تام باشد.
نكته  2ـ اين نوع نوع قياس مرکب از متصله ومنفصله  -4صورت دارد:
الف  :متصله صغری وحد وسط در مقدم او واقع شده باشد.
ب  :متصله صغری وحد وسط در تالی او واقع شده باشد.
ج  ،متصله کبری و حد وسط در مقدم او واقع شده باشد
د ،متصله کبر وحدّ وسط در تالی او واقع شده باشد .
نكته  3ـ برای نتيجه گيری از اين قياس بايد اوال شرطيه منفصله را به متصله برگردانيم ثانيا متصالت بدست آمده را با متصله
اصليه ترکيب نموده وقياسی که مشتمل بر شرايط باشد تشكيل میدهيم.
مثال :العدد اما أن يكون زوجا واما أن يكون فردا (صغری)
اذا کان العدد زوجا فهو ينقسم بمتساويين (کبری)
قضيه منفصله را به  - 4متصله بر میگردانيم که عبارتنداز:
الف  :اذا کان العدد زوجا فهو ليس بفرد.
ب  :اذا کان العدد فردا فهو ليس بزوج.
ج  :اذا لم يكن العدد زوجا فهو فرد.
د  :اذا لم يكن العدد فردا فهو زوج.
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مثال :دائماً امّا ای يكون العدد زوجاً و امّا ان يكون فرداً ( صغری منفصله حقيقيه) و دائماً امّا ان يكون العدد فرداً و امّا أن يكون منقسما
بمتساويين ( کبری ـ منفصله حقيقيه) منفصلة اول به چهار متصله برگردانده می شود که عبارتند از :
1ـ کلّما کان العدد زوجاً فهو ليس بفردٍ
2ـکلّما کان العدد فرداً فهو ليس بزوجٍ
3ـ کلّما لم يكن ،العدد فرداً فهو فرد
4ـ کلّما لم يكن العدد فرداً فهو زوج
منفصله دوم نيز به چهار منفصله بر گردانده می شود که عبارتند از :
الف:کلّما کان العدد فرداً فهو ليس بمنقسمٍ بمستاويين:
ب :کلّما کان العدد منقسماً بمستاويين فهو ليس بفردٍ
ج :کلّما کان العدد فرداً فهو منقسم بمستاويين
د :کلّما لم يكن العدد منقسماً بمستاويين فهو فرد
هريك از متصله های دسته اول را با متصله های دسته دوم ترکيب می کنيم که مجموعاً  16دسته ،به دست می آيد که از بين صورتها،
هشت صورت به علّت عدم تكرار منتج نيست که اين صورتها عبارتند از:
 1وب ؛ شكل دوم است ولی شرايط آن ،مشكل را که اختالف دو مقدمه است دارا نيست.
 1و ج ؛ شكل اول است .
 2والف ؛ شكل سوم است .
 2و د ؛ شكل چهارم است .
 3و الف ؛ شكل اول است .
 3و د ؛ شكل دوم است که شرايط آن را ندارد .
 4و ب ؛ شكل چهارم است .
 4و ج ؛ شكل سوم است .
نكته  :بحث در آن قياس التزامی شرطی می باشد که از دو متصله و منفصله تشكيل شده است اين نوع قياس سه صورت دارد ؛
الف ) حدّ وسط در هر دو جزء تام باشد  .ما تنها از اين قسم بحث می کنيم.
ب) حدّ وسط در هر دو جزء غير تام باشد .
ج) حدّ وسط در يك مقدمه جزء تام و در ديگری جزء غير تام باشد .
نكتة 2ـ اين نوع قياس مرکب از متصله و منفصله  4صورت دارد ؛
الف) متصله صغری و حدّ وسط در مقدم او واقع شده باشد .
ب) متصله صغری و حدّ وسط در تالی او واقع شده باشد .
ج) متصله کبری و حدّ وسط در تالی او واقع شده باشد
نكتة 3ـ برای نتيجه گيری از اين قياس بايد  :اوّالً شرطيه منفصله را به متصله بر گردانيم.
ثانياً :متّصالت به دست آمده را با متصله اصليه ترکيب نموده و قياسی که مشتمل بر شرايط باشد تشكيل دهيم.
مثال :العدد امّا أن يكون زوجاً و امّاً أن يكون فرداً (صغری)
اذا کان العدد زوجاً فهو يفستم بمستاويين ( .کبری)
قضيه منفصله را به  4متصله بر می گردانيم که عبارتند از :
الف) اذاکان العدد زوجاً فهو ليس بفردٍ
ب) اذا کان العدد فرداً فهو ليس بزوجٍ
ج) اذا لم يكن العدد روجاً فهو فردٌ
د) اذا لم يكن العدد فرداً فهو زوجٌ
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با ترکيب متصله کبری با متصلة شمارة الف شكل سوم پديد می آيد  .و با ترکيب متصله کبری با متصلة شمارة دو شكل اوّل و يا چهارم
به دست می آيد و در صورت ترکيب متصله کبری با متصله شمارة «ب« و «ج « قياس عقيم است چون حد وسط در آن تكرار نشده
است .
نكتة  : 4بعضی از علماء منطق چنين فرموده اند ؛
شرط متصله ای که در اين قياس مرکبِ از متصله و منفصله و جود دارد آن است که سالبه نباشد  .مصنف می فرمايد  :اين شرط تا
حدی صحيح است به دليل اينكه اگر قضيه منفصله سالبه باشد ما آن را به متصله سالبة جزئيه بر می گردانيم و خوشبختانه در بين
ضروب  .منتجه ای که برای اشكال اربعه گفته شد در دو ضرب سالبة جزئيه وجود داشت که عبارتند از :
ضرب  5از شكل سوم و ضرب  4از شكل دوم .
بنابر اين اگر منفصله سالبه باشد مانعی ندارد چون با برگرداندن آن به متصله سالبه جزئيه می توان با ترکيب اين متّصله اصليه قياس بر
طبق دو ضرب فوق تشكيل داد و نتيجه گرفت البته اين دو ضرب نسبت به ضروب ديگر نادرست است پس به طور مطلق شرط اين عدّه
از علماء منطق صحيح نيست  .مثال  :ليس البتة امّا ان يكون هذا انساناً أو فرساً ( صغری ـ سالبة منفصله مانعة الخلو )
کلّما کان هذا ناطاقاً کان انساناً ( کبری ـ متصله)
متصله صغری به هر متّصله زير بر گردانده می شود ؛
قد اليكون اذا لم يكن هذا انساناً فهو فرس ـ قد ال يكون اذا لم يكن هذا فرساً فهو انسان .
با ترکيب متّصله اصليه با متّصله آخر شكل دوم تشكيل می شود و نتيجه می گيريم به اين صورت :
قد ال يكون اذا لم يكن هذا فرساً فهو انسان و کلّما کان هذا نا طقاً کان انساناً  ..قد ال يكون اذا لم يكن هذا فرساً فهو ناطق .
فايدةٌ  :در اين قياس مرکب از متّصله و منفصله اگر منفصله سالبه بود ما تنها يك شرط می کنيم و آن شرط اين است ؛ متصله ای که
از اين منفصله به دست می آيد بتواند با متّصله اصليه تشكيل يك قياس منتج بدهد  .مثل مثال فوق و بر خالف مثال زير :
ليس البتة امّا ان يكون هذا انساناً او فرساً ( صغری ـ منفصله سالبه )
وکلّما کان هذا انساناً کان حيواناً ( کبری ـ شرطيه متصله)
صغری به دو متصله سالبة جزئيه زير بر گردانده می شود :
الف) قد ال يكون اذا لم يكن هذا انساناً فهو فرس
ب) قد ال يكون اذا لم يكن هذا فرساً فهو انسان
اگر متصله شمارة« الف« را با متّصله ترکيت نمائيم قياس منتج نخواهد بود چون حدّ وسط تكرار نشده است و اگر متّصله شمارة «ب«
را با متصله اصليه ترکيب نمائيم يا شكل اول و يا شكل چهارم فراهم می شود که باز قياس منتج نخواهد بود  .چون سالبه جزئيه در
ضروب منتجة اين دو شكل نتيجه نمی دهد .
با اين توضيحات در فائده معلوم شد که شرط آن دسته از علماء تا حدی صحيح و در پاره ای از موارد نه در همه جا .
جوهر النضيد161 /
بحث در آن قسم از قياس اقترانی ،شرطی می باشد که از حمليه و متصله تشكيل شده است  .در باره اين نوع از قياس مجموعاً  5نكته
خارج می شود .
نكتة 1ـ برای حد وسط از اين نوع قياس چهار صورت مصّور است :
الف) حدّ وسط در هردو مقدمة قياس جزء باشد يعنی تمام موضوع و يا محمول در حمليه و تمام مقدم و يا تالی در شرطيه  .اين صورت
معقول نيست چون قضيه شرطيه از دو جزء بنامهای مقدم و تالی تشكيل شده است که هر کدام در اصل قضيه بوده اند آنگاه تمام مقدم
و يا تالی که خود قضيه هستند نمی تواند درحمليه حد وسط باشد چون قضيه حمليه مشتمل به قضيه ديگری نيست تا آن قضيه ديگر
حدّ وسط باشد بلكه قضيه حمليه از هر جزء بنامهای موضوع و محمول تشكيل شده است که هردو مفرد می باشند .
ب) حدّ وسط در هردو مقدمه قياس جز غير تامّ باشد يعنی بخشی از موضوع و يا محمول وبخشی از مقدم و يا تالی  .اين صورت معقول
نيست چون موضوع و محمول در قضيه حمليه مفرد هستند و در نتيجه دارای اجزاء نيستند تا حدّ وسط بخشی از موضوع و يا محمول
باشد .
ج) حد وسط در حمليه جزء غير تام و در شرطيه جزء تامّ باشد  .اين صورت نيز معقول نمی باشد .
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د) حد وسط در حمليه جزء تام و در شرطيه جزء غير تام باشد  .اين صورت معقول و صحيح است  .مثال  :کلّما کان المعدن ذهباً کان
نادراً ( صغری)
و کل نادر ثمين ( کبری ) فكلما کان المعدن ذهباً کان ثميناً ( نتيجه)
در اين مثال کلمه نادر حد وسط است که در مقدمه اول يعنی صغری بخشی از تالی و در مقدمه دوّم يعنی کبری تمام موضوع می
باشد.
شرح مطالع 313/
نكتة 2ـ قياس اقترانی شرطی مرکب از حمليه و متصله چهار نوع است .
الف) متصله صغری و حمليه کبری و حد وسط در قسمت مقدّم متصله باشد .
ب) متصله صغری و حمليه کبری و حد وسط در قسمت تالی متصله باشد .
ج) متصله کبری و حمليه صغری و حد وسط در قسمت مقدم متصله باشد .
د) متصله کبری و حم ليه صغری و حد وسط در قسمت تالی متصله باشد  .طبق عقيدة مصنّف شماره های (ب) و(د) موافق با طبع می
باشند و لذا ايشان برای اين هر قسم مثال ذکر می کنند که بدليل شباهتی که به شكل اول دارد مثل :کلّما کان هذا انساناً کان حيواناً و
کل حيوان جسم فكلما کان هذا انساناً کان جسماً .
شروح شمسيه 333/ـ القواعد البحليّه 376 /
نكتة  3ـ برای نتيجه گيری از اين نوع قياس می بايست دو مرحلة زير را پشت سر گذاشت.
الف) قضيه حمليه را با آن طرف از متصله که حدّ وسط در آن واقع شده است ترکيب می نمائيم و از اين هريك قياس حمله واجد
شرائط تشكيل می دهيم و يك نتيجه حمليه از آن می گيريم.
ب) نتيجة قياس فوق را با آن طرف از متصله که حد وسط در آن واقع نشده است ترکيب نموده و يك قضيه متصله به دست می آوريم
که همين قضيه متصله نتيجه می باشد  .به دو مثال زير توجه کنيد :
1ـ کلّما کان المعدن ذهباً کان نادراً ( صغری ،و کل نادرٍ ثمين ) ( کبری)
با ترکيب تالی متصله يعنی کان نادراً و حمليه يعنی کل نادر ثمين يك قياس همان شكل اول تشكيل می دهيم .
به اين صورت :
کان المعدن نادراً و کل نادر ثمين فكان المعدن ثميناً .
آنگاه اين نتيجه را تالی برای يك شرطيه متصله قرار می دهيم که مقدم آن طرف ديگر متصله است که حد وسط در آن واقع نشده
است که همين نتيجه می شود يعنی :کلما کان المعدن ذهباً کان ثميناً
2ـ ال احد من االحرار بذليل ( صغری) و کلما کانت الحكومة ظالماً فكلً موجودٍ فی البلد ذليل (کبری) با ترکيب قضيه حمليه يعنی ال
احد من االحرار بذليل و تالی متصله يعنی کل موجود فی البلد ذليل يك قياس حملی شكل دوم تشكيل می دهيم که چنين می شود :
ال احد من اال حرار بذليل و کل موجود فی البلد ذليل فال احد من االحرار بموجود فی البلد .
آنگاه اين نتيجه و تالی برای يك شرطيه متصله قرار می دهيم که مقدّم آن طرف ديگر متصله است که حدّ وسط در آن واقع نشده
است که همين نتيجه می شود يعنی :
فكلّما کانت الحكومة ظالمة فال احد من االحرار بموجود فی البلد .
نكتة4ـ طب ق عقيده مصنف از چهار قسمتی که اين نوع قياس پيدا می کند تنها دو قسم موافق با طبع می باشد شرايط اين دو قسم
عبارتند از :
الف) از قضيه حمليه و تالی متصله يك شكل واجد شرايط فراهم شود .
ب) متصله موجبه باشد و اگر متصله مسالبه بود بتوان آن را به وسيله ای همچون نقض المحمول به قضيه موجبه بر گرداند  .به مثال
زير توجه کنيد :
ليس البتة اذا کانت الدولة جائرة فبعض الناس احرار ( صغری  ،متصله سالبه)
و کل سعيد حدّ ( کبری حمليه)
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ابتدا متصله سالبة کليه را به منقوضة المحمول تبدي ل می کنيم منقوضة المحمول آن موجب ه کليه ای می شود که تالی آن نقيض تالی
متصلة سالبه است به اين صورت ؛
کلّما کانت الدولة جائرة فالشئ من الناس باحرار .
آنگاه تالی اين موجبه کليه را با حمليه ترکيب نموده و قياسی از شكل دوم تشكيل می دهيم به اين صورت الشیء من الناس باحرارٍ و
کل سعيد حر فال شئ من الناس بسعيدٍ .
سپس اين نتيجه را تالی برای يك شرطيه متصله قرار می دهيم که مقدّم آن مقدّم موحيه کليه است  .يعنی  :کلّما کانت الدولة جائرة
الشیء من الناس بسعيد .
فائدة ـ برای هر قسم از اقسام چها گانه اين نوع قياس اقترانی شرطی ،شرايطی وجود دارد.
نكتة 5ـ اين نوع از قياس دارای اهميت فراوانی می باشد در اهميت اين نوع همين نكته بس که قياس خلف که بحث آن در آينده
خوا هد آمد منحلّ به هر قياس می شود که يك قياس آن همين قياس مرکّب از متصله و حمليه می باشد .
بحث در قياس اقترانی شرطی می باشد که از حمليه و متصله تشكيل شده است  .در بارة اين نوع از قياس سه نكته مطرح می شود .
نكتة1ـ به همان علّتی که در قسم قبل گفته شد حدّ وسط در اين نوع جزء تام درحمليه و جزء غير تامّ در منفصله می باشد .
نكتة 2ـ اين نوع قياس  4صورت دارد :
الف) حمليّه صغری و حد وسط با تمامی اجزاء منفصله سازگاری داشته باشد  .مثالً :
الثالثة عدد ( صغری  ،حملية )
و العدد امّا زوج و امّا فرد ( کبری  ،منفصله )
و الثالثة امّا زوج و امْا فرد
کلمة عدد که حدّ وسط است با تمامی اجزاء منفصله ( زوج و فرد ) سازگاری دارد .
ب) حمليه صغری و حد وسط با بعضی از اجزاء منفصله سازگاری داشته باشد .
د) حمليه کبری و حد وسط با تمامی اجزاء منفصله سازگاری دارد مصنف تنها برای قسم الف مثال :
القياس االستثنايي :
می زنند:
نكتة 3ـ برای نتيجه گيری در اين نوع از قياس :
اوّالً  :حدّ وسط را حذف می کنيم .
ثانياً  :باقيماندة حمليه را به باقيمانده منفصله ضميمه می کنيم مثل :
فالثالثة امّا زوج و امّا فرد
الثالثه عدد و العدد امّا زوج و امّا فرد
القياس االستثنائي
نكتة 1ـ قياس در يك تقسيم بر دو نوع است .
الف ) قياس کامل  :به قياسی گفته می شود که نتيجه گرفتن آن محتاج به مقدمة خارجيه نيست  .مثل  :هذا انسان و کل انسان ناطق
از اين دو مقدمه بدون کمك از مقدمة خارجيه نتيجة  :فهذا ناطق را بدست می آوريم  .از جمله قياسهای کامل قياس استثنائی می
باشد  .مثل هذا العدد امّا زوج و امّا فرد ،لكنّه زوج  .از اين دو مقدمه نيز بدون کمك از مقدمة خارجيه فهذا العدد ليس بفرد را نتيجه
می گيريم .
ب) قياس ناقص  :به قياسی گفته می شود که نتيجه گرفتن از آن نيازمند به مقدمه خارجيه است  .مثل قياس مساوات که نتيجه گيری
از اين قياس محتاج به مقدمة خارجيه کاذب باشد قياس منتج نيست همچون «الف« مساوی «ب« است و « ب « مساوی «ج« است
پس «الف« مساوی «ج« است  .نتيجه گيری از دو مقدمه بخاطر مقدمة خارجيه مساوی المساوی مساوی می باشد  .نكتة  2ـ قياس
االستثنائی به قياسی گفته می شود که خود نتيجه و يا نقيض آن در مقدمات قياس ذکر شده است به دو مثال زير توجه کنيد .
الف) امّا أن يكون هذا العدد زوجاً أو فرداً ( صغری) لكن هذا العدد ليس بفرد (کبری) فهذا العدد زوج (نتيجه) در صغری در قسمت ذکر
شده است .
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ب) امّا أن يكون هذا اعدد زوجاً او فرداً ( صغری) لكن هذا العدد فد ( کبری) فهذا العدد ليس بزوج ( نتيجه ) نقيض نتيجه در صغری در
قسمت مقدم ذکر شده است .
با توجه به تعريفی که برای قياس استثنائی بيان شد دو نكته روشن می شود .
اول :نتيجه و يا نقيض آن نمی توانند يك مقدمه مستقل بشوند بلكه بايد قسمتی از مقدمه قياس باشند بدليل اينكه هدف از ترتيب
مقدّمات اين است که انسان بوسيلة آنها به نتيجه برسد آنگاه اگر خود نتيجه يك مقدمه مستقل باشد معنايش اين است که شما از راه
نتيجه می خواهيد برسيد و اين معقول نيست چون مصاد رة به مطلوب است  .مصادرة به مطلوب آن است که از خود شئ برای اثبات
خودش استفاده شود و در اينجا برای اثبات نتيجه از خود او استفاده شده است و اگر نقيض نتيجه به عنوان يك مقدمه مستقل باشد
معنايش آن است که شما می خواهيد چيزی را بوسيلة نقيض او اثبات کنيد اين نيز معقول نيست پس اينكه می گوئيم نتيجه و يا
نقيض آن در مقدمات قياس ذکر شده است به اين معناست که به عنوان بخشی از مقدمه ذکر شده است نه به عنوان يك مقدمة
مستقل.
جوهر النضيد171/
در شروح شمسيه صفحة  231چنين آمده است :
إنّ القياس االستثنائی ما يكون عين النتيجه او نقيضها مذکوراً فيه با لفعل فا لمذکور فيه من النتيجة او نقيضها امّا مقدمةم ن مقدماتة و
هو محال و االّ لذم اثبات الشي و بنفسه او بنقضيه او ...
القياس االستثنائی  :تقسيمه و شرطيه
دوم  :با توجه به اينكه نتيجه قضيه است و در عين حال بخشی از مقدمات قياسی می باشد  .پس آن مقدمه ای که نتيجه و يا نقيض
آن در آن ذکر شده است يك قضيه شرطيه باشد  .چون شرطيه از دو قضيه تشكيل شده است پس دائماً يكی از دو مقدمة قياس
شرطيه است و مقدمة ديگر يك قضيه حمليه است که مشتمل بر اداة استثناء ( لكن) می باشد و علّت نامگذاری اين نوع قياس به
استثنائی اشتمال آن براداة استثناء می باشد .
تقسيمه
قياس استثنائی بر دو نوع است :
الف) اتّصالی  :اگر قضيه شرطيه در قياس استثنائی متصله باشد اتّصالی گويند  .مثل:
اذا کانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة فالنهار موجود
ب)انفصالی :اگر قضيه شرطيه در قياس اشتثنائی متصله باشد انفصالی گويند  .مثل :
فهو ليس بفردٍ
العدد امّا زوج و امّا فرد لكنّه زوج
شروطيه
اين قياس دارای سه شرط است :
الف) هردو مقدمه و يا يكی از دو مقدمه کليه باشد پس اگر هر دو مقدمه جزئيه بود قياس منتج نيست .
ب) اگر شرطيه متّصله است لزوميه باشد و اگر منفصله است عناديه باشد پس شرطيه اتفاقيه منتج نيست .
ج) شرطيه اگر منفصله است موحيه باشد و اگر متصله است موجبه باشد و يا اگر سالبه باشد به موحيه ای که الزمة آن است بر گردانده
شود .
شروح شمسيه  233/ـ القواعد الجليّه  313/و شرح مطالع 329/
القياس االستثنائي  :حكم االتصالي
نكتة 1ـ برای نتيجه گرفتن از قياس استثنائی اتّصالی دو راه وجود دارد .
الف) از راه استثناء عين مقدّم يعنی آوردن اداة استثناء بر روی عين مقدّم که در اين صورت نتيجه عين تالی می باشد بدليل اينكه
مقد م ملزوم و تالی الزم است و هز زمان که ملزوم تحقق پيدا کند الزم نيز تحقق پيدا می کند اعمّ از آنكه الزم مساوی و يا اعمّ باشد .
به دو مثال زير توجه کنيد .
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اوّل  :اذا کانت الشمس طالعة فاانهار موجود لكن الشمس طالعة فالنهار موجود در مقدمه اول که قضيه شرطيه است طلوع شمس مقدم
و وجود نهار تالی است اين تالی الزمة مساوی مقدم می باشد که با وجود آن مقدم تحقق دارد و با عدم آن مقدّم معدوم است در اين
مثال با استثناء عين مقدم تالی را نتيجه گرفته ايم.
دوّم  :اذا کان هذا انساناً کان حيواناً لكن هذا انسان فهذا حيوان تالی الزمة اعمّ مقدّم است که با وجود و عدم مقدّم سازگاری دارد  .در
اين مثال نيز با استثناء عين مقدم تالی را نتيجه گرفته ايم ولی از استثناء عين تالی يعنی آوردن اداة استثناء بر روی تالی عين مقدم
نتيجه گرفته نمی شود چون احتمال دارد الزم  ،الزم اعمّ باشد مثل مثال دوّم و با اثبات اعمّ مقدّم که احضّ است اثبات نمی شود .
ب) از راه استثناء نقيض تالی يعنی آوردن اداة استثناء بر روی نقيض تالی که در اين صورت نتيجه نقيض مقدم می باشد بدليل اينكه
زمانيكه الزم منتفی شد ملزوم نيز قطعا منتفی خواهد شد چه الزم  ،الزم مساوی باشد و چه الزم  ،الزم اعمّ باشد  .اين راه را در دو
مثال فوق پياده کنيد ولی از استثناء نقيض مقدم نقيض تالی نتيجه گرفته نمی شود چون امكان دارد تالی که الزم است اعمّ باشد مثل
مثال دوم ونفی اخصّ  ،نفی اعمّ را به دنبال ندارد .
رهبر خرد 331/
نكتة2ـ قياس استثنائی انفصالی سه صورت دارد :
القياس االستثنائی  :حكم االنقضائی
صورت 1ـ شرطيه  ،منفصله حقيقيه باشد  .در اين صورت برای نتيجه گرفتن  4راه وجود دارد .
الف) از راه استثنائی عين مقدّم که نتيجه در اين صورت نقيض تالی است .
ب) از راه استثنائی عين تاليكه نتيجه در اين صورت نقيض مقدم است .
ج) از راه استثناء نقيض مقدم که نتيجه در اين صورت عين تالی است .
د) از راه استثناء نقيض تالی که نتيجه در اين صورت عين تالی است .
العدد امّا زوج و امْا فردٌ لكنّه زوج فهود ليس بفردٍ
لكنّه فرد فهو ليس بزوج
لكنّه ليس بزوج فهو فرد
لكنّه ليس بفرد فهو زوج
فائدة  :قضيه شرطيه منفصله دو صورت دارد :
الف) دارای دو طرف باشد مثل العدد امّا زوج و امّا فرد  .در اين صورت حكم همان است که گفته شد .
ب)دارای بيش از دو طرف باشد مثل الكلمة اسم أو فعل أو حرف  .در اين صورت استثناء عين يك طرف قضايای حمليه ای را به تعداد
اطراف باقيمانده نتيجه می دهد مثالً لكن الكلمة اسم فهی ليست فعال و ليست حرفاً  .واستثناء نقيض يك طرف قضيه منفصله ای که از
عين اجز اء باقيمانده تشكيل شده است نتيجه می دهد مثاً لكن الكلمة ليست اسماً فهی امّا فعل امّا فعل أوحرف  .و شما برای بار ديگر
می توانيد اين نتيجه را مقدمه برای قياس استثنائی ديگری قرار بدهيد و آنقدر ر استثناء را ادامه بدهيد تا جواب منحصر در جزء معينی
گردد مثل :فهمنه الكلمة امّا فعل او حرف لكنّها لييست بفعلٍ فهی حرف.
صورت2ـ شرطيه  ،متصله مانعة الخلو باشد در اين صورت برای نتيجه گرفتن هر دو راه وجود دارد .
الف) استثناء نقيض مقدم که نتيجه در اين صورت عين تالی است .
ب) استثناء نقيض تالی که نتيجه در اين صورت عين مقدم ست  .مثل :
زيدٌ امّا فی الماء او ال يغرق لكنّه ليس فی الماء فهود ال يغرق
فهو فی الماء
لكنّه يغرق
ولی استثناء عن مقدّم نقيض تلی را نتيجه نمی دهد به علّت اينكه جمع بين دو عين اشكال ندارد و لذا الزمة صدقِ يك عين کذب عين
ديگر نيست و همينطور استثناء عين تالی نقيض مقدّم را نتيجه نمی دهد بهمان علّتی که گفته شد  .مثل :
زيد امّا فی الماء او ال يغرق لكنّه فی الماء اين نتيجه صحيح نيست چون ممكن است در آب باشد و غرق نشود .
لكنّه ال يغرق اين نتيجه صحيح نيست بهمان
ذيد امّا فی الماء او ال يغرق
علّتی که گفته شد  .پس نتيجه گيری در اين صورت دوّم منحصراً دوراه دارد .
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صورت 3ـ شرطيه  ،منفصله مانعة الجمع باشد در اين صورت برای نتيجه گرفتن دو راه وجود دارد .
الف) استثناء عين مقدم که نتيجه در اين نقيض تالی است .
ب) استثناء عين تالی که نتيجه در صورت نقيض مقدم است  .مثل :
امّا ان يكون الجسم ابيض او اسود لكنّه ابيض فهو ليس باسود
لكنّه اسود فهو ليس بابيض
خاتمه في لواحق القياس  :القياس المضمر او الضمير
نكتة 1ـ ما انسانها در بيشتر صحبت ها و نوشته هايمان بدون اينكه متوجه باشيم قياس به کار می بريم قياسی که ما به کار می بريم دو
صورت دارد .
الف) قياسي هماهنگ و منظم  :به اين معنا که اول صغری سپس کبری و سپس نتيجه باشد  .اين صورت کم است .
ب) قياسي نا هماهنگ و نا منظم  :يعنی قياس آن شكل و قالبی که برای قياس گفته شد را ندارد  .نمونه هائی از نا هماهنگی دو
قياس را نام می بريم .
حذف نتيجه  ،ذکر نتيجه قبل از مقدمات  ،تقديم کبری بر صغری و...
نكتة2ـبه قياسی که نتيجه و يا يكی از مقدّمات آن حذف شده باشد قياس مضمر گويند .مثل :هذا ناطق و کل ناطق  .در اين قياس
نتيجه بخاطر وضوح آن حذف شده است و يا مثل:
خاتمة في لواحق القياس  :المضمراوالضمير
هذا انسان النّ کل ناطق انسان در اين قياس صغري حذف و نتيجه مقدم شده است  .صورت و قالب منطقي قياس چنين
است  :هذا ناطق و کل ناطق انسان فهذا انسان
نكته  – 3به قياسي که کبراي او حذف شده است قياس ضمير نيز گويند  .مثل :
هذا انسان النّ االنسان ناطق در اين قياس کبري حذف و نتيجه مقدم شده است  .صورت منطقي قياس چنين است  .هذا
ناطق .و کل ناطق انسان فهذا انسان .
با اين توضيحات معلوم شد قياس که فقط کبراي او حذف شده است دو اسم دارد مضمر ويا ضمير ولي قياس که صغري ويا
نتيجه آن حذف شده باشد تنها به آن مضمر گويند :
کسب المقدمات بالتحليل
نكته  -1دليل کتاب گفته شد اگر انسان بخواهد امر مجهول را براي خود معلوم نمايد مي بايست  -1مرحله را پشت سر
بگذارد که به سه مرحله آخر فكر مي گويند  .اين مراحل عبارتند از ؛
بر خورد به مشكل  ،شناسائي نوع مشكل  ،حرکت از مشكل به معلومات انبار شده در ذهن  ،حرکت در بين معلومات براي
جمع آوري معلومات مناسب براي حل مشكل  ،حرکت از معلومات به سوي مشكل ،
نكته  -3زمانيكه انسان تعريف يک شيء را نمي داند پس تصور صحيح و کاملي از آن شيء نمي تواند داشته باشد براي
بدست آوردن تعريف مي بايست اي ن مراحل را پشت سر گذاشت سر بگذارد  .ما نحوء به کار بردن مراحل براي بدست
آوردن تعريف را در اواخر جزء اولّ المنطق توضيح داديم .
نكته  -3زمانيكه انسان به تصديق مجهول بر خورد مي نمايد مي بايست تصديقات معلومي بدست بياورد تا بوسيلة آنها
امر مجهول اعتقاد پيدا کند مثل اينكه اعتقاد به العالم حالت براي ما مشكل
خاتمة في لواحق القياس و کسب المقدمات بالتحليل
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است و لذا بايد به دنبال مقدماتي ( صغري و کبري ) تا به کمک آنها معتقد به حدوث عالم شويم اعتقادي که از دليل و
استدالل ناشي شده است اينک ما اين مراحل پنجگانه را براي بدست آوردن مقدمات و به عبارت ديگر قياس بيان مي
کنيم .
مر حلة  -1بر خورد به مشكل  :براي کسي که اهل فكر و انديشه است اين مر حلة ضروري است چون انسان تا مشكل و
مجهولي نداشته باشد فكر نمي کند فرض کنيد مشكلي که ما به آن بر خورد نموده ايم العالم حارث است اين مشكل چون
تصديقي فطري است اعتقاد پيدا کردن به آن محتاج به فكر و انديشه و استداللي مي باشد و لذا مي بايست و به دنبال
دليل باشيم .
مرحلة  -3شناسائي نوع مشكل  :شناسائي نوع مشكل در اين جايعني در باب تصديقات به اين است که اوّالً  :نوع مشكل
را از جهت مشكل و صورت بشناسد که آيا حمليه استيا شرطيه  ،متصله است يا منفصله  ،موجبه است يا سالبه  ،موجهه ،
است يا غير موجهه  ،محّصله است يا معلوله ...
ثانياً  :نوع مشكل را از جهت مادّه بشناسيم به اين معنا که بدانيم اين مشكل با کداميک از معلومات ما مناسبت دارد آيا با
معلومات ادبي مناسبت دارديا فقهي ويا اصولي ويا فلسفي ويا  ...اين مرحلة دوم نيز هم چون مرحلة اول براي متفكر الزم
است چون اگر انسان نوع مشكل را نشاسد نمي تواند به معلوماتش نظم بدهد تا به اين وسيله به قضيه مورد نظر اعتقاد
پيدا کند .
مر حلة  -3حرکت ذهن از مشكل به معلومات  :اين مرحله اولين مراحل فكر است  .انسان در اين مرحله بر سراغ
معلوماتي مي رود که در ذهنش انبار شده است تا به آنها نظم بدهد و بتواند بوسيله آنها مشكل را حل نمايد .
مرحله  -4حرکت کردن ذهن در بين معلومات  :در اين مرحله براي انسان متفكر مهمترين و مشكلترين مرحله خاتمة
في لواحق القياس  :کسب المقدمات بالتحليل
است  .کسي که بتواند در بين معلوماتش خوب جستجو کند مي تواند گمشده اش را ( تصديقات معلومه ) بايد و به وسيله
آنها مشكل را حل نمايد و لي متاسفانه براي نحوه گردش در بين معلومات ما منظمي که هر انساني در و جود خود دارد
قواعد و قوانيني و جود ندارند  .امّا ما براي اين مرحله راهي را ارائه مي دهيم که نامش طريقه تحليل است .
توضيح طريقه تحليل و تصديق زمانيكه فطري باشد براي استفاده پيداکردن به آن محتاج به کسب مقّدمات (صغري و
کبري ) مي باشيم اين تصديق با راهي که براي بدست آوردن مقدماتي آن انتخاب مي کنم چهار صورت دارد .
الف يک مرتبه قضيه حمليه است و ما مي خواهيم از راه قياس اقتراني کلي آن را معلوم نماييم به عبادت ديگر مي
خواهيم از راه اقتراني حملي تصديقات معلومه اي خواهم آوريم تا بوسيله آنها اين تصديق نظري راي براي خود روشن
کنيم در اين صورت مي بايست سه مرحله را پشت سر بگذاريم .
مر حله  -1مرحلة تفكيک :يعني بايد قضيه حمليه را به موضوع و محمول تفكيک کنيم و هر کدام را بدون ارتباط با
ديگري در نظر بگيريم موضوع را جداي از محمول و محمول را جداي از موضوع  .توجه به اين امر الزم است که هم چون
در پي بدست آوردن صغري و کبري براي اثبات اين قضيه هستيم قهراً موضوع در اين قضيه اصغر و محمول در اين قضيه
اکبر در قياس گمشدة ما مي باشد  .فرض کنيد ما در صدد اثبات االنسان حيوان هستيم  .مرحلة  -3مرحلة تكثير :يعني
بايد از بين معلومات چهار دسته قضيه در رابطه با موضوع جستجو کنيم  .دستة  -1قضاياي که موضوع آنها موضوع قضيه
حمليه و محمول آنها هر چيزي است که بتواند حمل بر اين موضوع شود اعم از اينكه جنس يانوع يا فصل يا عرضي
خاصّي يا عرضي عام باشد مثل االنسان حساس متحرک بااالرادة است  .کسي که بتواند در بين معلوماتش خوب جستجو
کند مي تواند گمشده اش را ( تصديقات معلومه ) بيابد و به وسيلة آنها مشكل را حل نمايد ولي متأسفانه براي نحوه
گردش در بين معلومات نامنظمي که هر انساني در وجود خود دارد قواعد و قوانين وجود ندارد  .امّا ما براي اين مرحلة
راهي را ارائه مي دهيم که نامش طريقه تحليل است  .توضيح طريقه تحليل  :تصديق زمانيكه نظري باشد براي استفاده
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پيدا کردن به آن محتاج به کسب مقدّمات ( صغري و کبري ) مي باشيم اين تصديق با راهي که براي بدست آوردن
مقدمات آن انتخاب مي کنيم چهار صورت دارد .
الف يک مرتبه قضيه حمليه است و ما مي خواهيم از راه قياس اقتراني حملي آن را معلوم نماييم به عبارت ديگر مي
خواهيم از راه اقتراني حملي تصديقات معلومه اي فراهم آوريم تا بوسيلة آنها اين تصديق نظري را براي خود روشن کنيم
در اين صورت مي بايست سه مرحلة را پشت سر بگذاريم .
مرحلة  -1مرحلة تفكيک :يعني بايد قضيه حمليه را به موضوع و محمول تفكيک کنيم و هر کدام را بدون ارتباط با
ديگري در نظر بگيريم موضوع را جداي از محمول و محمول را جداي از موضوع  .توجه به اين امر الزم است که ما چون در
پي بدست آوردن صغري و کبري براي اثبات اين قضيه هستيم قهراً موضوع در اين قضيه اصغر و محمول در اين قضيه اکبر
در قياس گمشده ما مي باشد  .فرض کنيد ما در صدد اثبات االنسان حيوان هستيم .
مرحلة  -3مرحلة تكثير :يعني بايد از بين معلومات چهار دسته قضيه در رابطة با موضوع جستجو کنيم .
دستة  -1قضايايي که موضوع آنها موضوع قضيه حمليه و محمول آنها هر چيزي است که بتواند حمل بر اين موضوع شود
اعم از اينكه جنس يا نوع يا فصل يا عرضي خاصّ يا عرضي عامّ باشد مثل االنسان حساس متحرک باالرادة .
دسته  -3قضاياي که موضوع آنها هر چيزي است که بتوان موضوع قضيه حمليه را بر آنها حمل نمود مثل زيد ُ انسان
دسته  -3قضايائي که موضوع آنها قضيه حمليه و محمول آنها هر چيزي است که بتوان آنها را از موضوع سلب نمود مثل
االنسان ليس بفرسٍ:
دسته  -4قضايايي که موضوع آنها هر چيزي که بتوان موضوع قضيه حمليه را از آنها سلب نمود ،مثل الفرس ليس بانسان.
خالصه  :در رابطه با موضوع چهار دسته قضي ه فراهم آمد دو دسته موجبه و دو دست سالبه در رابطه با محمول نيز چهار
دسته قضيه از بين از بين معلومات بايد جستجو کرد
دستة  -1قضايا ئي که موضوع آنها محمول قضيه و حمليه و محمول آنها هر چيزي است که بتوان بر محمول قضيه حمليه
حمل نبود مثل  :الحيوان کلي.
دسته  -3قضايايي است که موضوع آنها هر چيزي است که بتوان محمول قضيه حمليه را بر آن ها حمل نمود.الحساس
المتحرک باالرادة حيوان.
دسته  -3قضايايي که موضوع آنها محمول قضيه حمليه و محمول آنها هر چيزي است که مي توان آنها را از محمول سبل
نمود مثل الحيوان ليس بقديم.
دسته  -4قضاياي که موضوع آنها هر چيزي است که مي توان محمول قضيه حمليه را از آنها سلب نمود
مثل  :العلم ليس بحيوان
خالصه  .در ارتباط با محمول نيز چهار دسته قضيه فراهم شد دو دسته موجبه و دو دست سالبه:
مر حلة  -3مرحلة مقايسه و شكل سازي :و در اين مرحله بايد قضاياي دسته اول يعني قضايايي که در ارتباط با موضوع
قضيه حمليه است با قضاياي دسته دوّم يعني قضايايي که در ارتباط با محمول قضيه حمليه است مقايسه نمائيم و از
ترکيب آنها با يكديگر شكلي جامع الشرائط فراهم کنم در اين جاست که مقدمات آن تصديق نظري را به دست آورده ايم
مثالً با ترکيب قضيه االنسان حساس متحرک باالرادة باقضيه القياس المتحرک بااالرادة حيوان به اين نتيجه مي رسيم که
االنسان حيوان .
ب-1يک مرتبه قضيه شرطيه است در اين جا آمد ما قضيه شرطيه را به قضيه حمليه بر گردانيم بعد بخواهيم از راه قياس
اقتراني حملي آن را معلوم نماييم در اين صورت بايد عيناً همان مراحلي را که در قسمت الف گفته شد را پشت سر
بگذاريم  .و اما اگر قضيه شرطيه را به حمليه بر نگردانيم در اين جا نيز بايد سه مرحله طي کنيم که شبيه به مراحل گفته
شده در شمارة الف است .
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مرحله  -1مرحلة تفكيک  :در اين مرحله بايد قضيه شرطيه را به مقدم و تالي تكفيک نموده و هر کدام را بدون ارتباط با
ديگري در نظر بگيريم .
مقدم را جداي از تالي و تالي را جداي از مقدم.
مرحله  -3مرحله تكثير :يعني در رابطه با مقدم چهار دسته قضيه از بين معلومات فراهم کنيم  .دسته  -1قضاياي شرطيه
اي که مقدم آنها مقدّم قضيه شرطيه و تالي آنها هر چيزي است که الزمه مقدم قضيه شرطيه است .
دسته  -3قضاياي شرطيه اي که مقدم آنها هر چيزي است که مقدم قضيه شرطيه الزمه آنها است
دسته  -3قضاياي شرطيه سالبه اي که مقدم آنها مقدم قضيه شرطيه و تالي آنها هر چيزي است که الزمه مقدم قضيه
شرطيه نيست.
دسته  -4قضاياي شرطيه سالبه اي که مقدم آنها هر چيزي است که مقدم قضيه شرطيه الزم آنها نيست .
در رابطه با تالي نيز  4دسته قضيه از بين معلومات فراهم مي کنيم که شبيه به  -4دسته فوق مي باشد .
مرحلة  -3مرحلة مقايسه و شكل سازي  :با مقايسه قضاياي دسته اول با قضاياي دسته دوم و ترکيب آنها با يكديگر شكل
جامع الشرايط تشكيل داده و بتوسط آن تصديق نظري را معلوم مي کنم .
ج )يک مرتبه قضيه حمليه است و قصد ما اين است که از راه قياس استثنائي اتصالي آن را معلوم نمائيم در اين جا نيز
بايد سه مرحله را پشت در بگذاريم .
مرحلة  -1در اين مر حلة بايد :
اوّال  :تمامي ملزوماتي آن قضيه را بيا بيم يعني تمامي چيزهائيكه اين قضيه الزمه آنهاست .
ثانياً  :تمامي لوازمات نقيض آن قضيه را بيابيم يعني تمامي چيزهائيكه الزمه اين قضيه است .
ثالثاً  :تمامي ملزومات نقيض آن قضيه را پيدا کنيم يعني تمامي چيزهائيكه نقيض اين قضيه الزمه آنهاست
رابعاً  :تمامي لوازمات نقيض آن قضيه را پيدا کنيم يعني تمامي چيزهائيكه الزمه نقيض اين قضيه هستند
مرحلة  -3مرحلة تكثير :از اين فحص جستجو يک سلسلة قضاياي شرطيه متصله فراهم مي کنيم مثالً فرض کنيد قضيه
حمليه اي که ما بدنبال اعتقاد پيدا کردن به آن هستيم االربعة زوج مي باشد در رابطه با اين قضيه قضاياي شرطيه متصله
زير را مي توانيم داشته باشيم.
اذا کانت االربعة زوجاً فهي منقسمة بمتساويين
اذا کانت االربعة منقسمة بمتساويين فهي زوج
اذا کانت االربعة غير منقسم بمتساويين فهي ليست بزوج
اذا کانت االربعة غير زوج فهي فرد .
مر حله  -3از قضاياي به دست آمده يک قياس استثنائي اتصالي تشكيل مي دهيم و از استثنائي عين مقدم عين تالي را
و يا از استثناء نقيض تالي نقيض مقدّم را نتيجه مي گيريم در اين جاست که مقدمات آن قضيه حمليه را يافته ايم مثالً
گوئيم :
اذا کانت االربعة منقسمة بمتساويين فهي زوج (صغري)
لكنّها منقسمة بمتساويين (کبري)
فهي زوجٌ
د)يک مرتبه قضيه حمليه است و قصد اين است که از راه قياس استثنائي انفصالي آن را معلوم نماييم و مقدّمات آن را
کسب نمائيم در اين صورت نيز بايد سه مرحله را پشت سر بگذاريم .
مرحله  -1مرحله فحص  :در اين مرحله بايد تمام چيزهائي که با آن قضيه عناد دارند پيدا کنيم اعّم از آنكه عناد صدقاً و
کذباً باشد و يا عناد صدقاً تنها باشد و يا عناد کذباً تنها و باشد و به عبارت ديگر آن قضاياي که در بين معلومات خود آن را
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مي يابيم با اين و قضيه حمليه را بطه اش به صورت قضيه متصله حقيقه باشد يا به صورت قضيه مانعة الجمع يابه صورت
قضيه مانعة الخلو .
مرحله  -3در اين مرحله نيز تمام چيزهائيكه با نقيض قضيه عناد دارند مي يابيم اعّم از اينكه عناد دارند صدقاً و کذباً
باشد ويا صدقاً فقط ويا کذباً آنگاه از اين دو فحص يعني فحصي که در مرحلة  -1گفته شد و فحصي که در مرحله  -3گفته
شد يک سلسله قضاياي منفصله فراهم مي کنيم مثالً فرض کنيد قضيه حمليه ما االربعة زوج است در ارتباط با اين قضيه
قضاياي منفصله زيرا را مي توانيم داشته باشيم .
اماّ االربعة زوج و امّا فرد
امّا االربعة فرد و اماّ منقسمة بمتساويين
مرحله  -3از قضاياي بدست آمده يک قياس استثنائي انفصالي تشكيل داده و با شرايطي که قبالً گفته شد نتيجه مي
گيريم که نتيجه همين قضيه حمليه اي است که ما بدنبال کسب مقدمات آن هستيم مثالً گوييم
االربعة امّا زوج و اماّ فرد
لكنّها ليست بفردٍ
فهي زوج .
مرحله  -1حرکت ذهن از معلومات به مجهول
در اين مرحله ذهن انسان از معلومات انبار شده در ذهن قياسي به دست آورده است  ،آنگاه به سوي مشكل حرکت مي
کند و با دليل آن را براي خود روشن مي کند و اثبات مي کند .
اساس االقتباس  ،322رهبر خرد  ،333جوهر النضيد .131
القياسات المرکبه
نكته  -1زمانيكه انسان بر قضيه اي دليل مي آورد بايد دليل او منتهي به امر بديهي شود يعني دليل و يا دليل بر دليل و يا
 ...بديهي باشد يعني امري باشد که نياز به فكر و انديشه و استدالل ندارد چون اگر دليل منتهي به امر بديهي نشود
هيچگاه و با دليل عالم به قضيه نخواهد شد توضيح:
اگر بخواهيم بر قضيه الف  .دليل بياوريم از قضيه «ب» بعنوان دليل استفاده مي کنيم آنگاه اين قضيه «ب» دو صورت
دارد .
 -1بديهي باشد  .در اين صورت تجزيه و تحليل به پايان مي رسد و به دنبال دليل نخواهيم بود
 -3نظری باشد در اين صورت خود اين دليل نيازمند به دليل و استدالل است از قضيه «ج«به عنوان دليل بر قضيه «ب« استفاده می
کنيم اين قضيه «ج« نيز همان دو صورت را دارد به اين معنا که اگر بديهی باشد تجزيه و تحليل ختم می شود و اگر نظری باشد
محتاج به دليل و استدالل است و اين رشته ادمه دارد و هيچگاه توقف نمی کند و به عبارت ديگر تسلسل الزم می آيد پس دليل آوردن
بايد منتهی به امر بديهی شود
نكته -2منتهی شدن به امر بديهی دو حالت دارد
الف)تجزي ه و تحليل انسان از همان ابتداء به امر بديهی ختم شود به اين صورت که برای اثبات قضيه مورد نظرش از دو مقدمه بديهی
استفاده کند و با تشكيل قياس از اين دو مقدمه بر مدّعی و مطلوب خود استدالل نمايد در اين صورت به اين قياس ،قياس بسيط
گويند.
ب)تجزيه و تحليل انسان از همان ابتداء منتهی به امر بديهی نشود به اين صورت که برای اثبات قضيه مورد نظرش از دو مقدمه استفاده
کند که هر دو يا يكی نظری است .در اينجا بايد به دنبال مقدمات ديگری باشد تا بتوسط آنها مقدمات نظری قياس اول را روشن و
اثبات نمايد که در اين صورت نتيجه قياس دوم مقدمه قياس اول خواهد شد و اگر مقدمات قياس دوم نيز نظری باشد همچنان می
بايست به دنبال مقدمات ديگری بود تا به توسط آنها مقدمات دوم روشن و اثبات شود اين کار تا وقتی که امر به بديهيات منتهی نشده
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است ادامه دارد در اين صورت به قياس ،قياس مرکب گويند؛ پس قياس مرکب قياسی است که از دو قياس ويا بيشتر فراهم شده است
و هدف از اين قياسها اثبات قضيه مورد نظر است .
نكته-3غالباً ما قياس مرکب را به کار برده ولی نتائج و يا بعضی از مقدمات اين قياسها را حذف می کنيم آنگاه بعضی خيال می کند اين
يك قياس است به مثال زير توجه کنيد .
کل شاعر حساس و کل حساس يتألم و کل من يتألم قوی العاطفه فكلّ شاعر قوی العاطفه .اين قياس دو واقع دو قياس است به اين
صورت :
کل شاعر حساس و کل حساس يتألم فكلّ شاعر يتألم.
کل شاعر يتألم و کل من يتألم قوی العاطفه فكل شاعر قوی العاطفه
در قياس مرکب فوق نتيجه قياس اول و صغرای قياس دوم حذف شده است.
نكته-4قياس مرکب دريك نقسيم بر دو نوع است:
الف) موصول:به قياسی گفته می شود که نتائج آن را در جای خود ايراد کنند و همان نتائج را در مقدمّات قياس ديگر مكرّر کنند پس
نتيجه دو مرتبه ذکر می شود.
 2به عنوان جزئی از قياس بعدی
 1به عنوان نتيجه برای يك قياس
مثل :کل انسان حيوان و کل حيوان نامٍ فكل انسان نامٍ ؛ کل انسان نامٍ و کل نامٍ جسم فكل انسان جسم
ب) مفصول :به قياسی گفته می شود که نتائج آن حذف می شود مثل اينكه مثال فوق را به اين صورت بگويم کل انسان حيوان و کل
حيوان نامٍ و کل نامٍ جسم فكل انسان جسم
اساس االقتباس-294/جوهرالنضيد-171/شروح الشمسيه-236/شرح مطالع331/
قياس الخلف.
1
نكته :1از جمله قياسهای که مرکب از دو قياس است قياس خَلف می باشد در مباحث گذشته در دو جا از اين قياس نام برده شد.
 -1در تنبيه اوّل از تنبيهات شكل سوم در آنجا نام اين قياس را طريقه خلف گذاشتيم و کمی آن را شرح داديم .ما از قياس
برای برهان بر بعضی از ضروب شكل دوم و سوم استفاده کرديم
 -2در قسم چهارم از قياس اقترانی که شرطی که مرکب از حمليه و متصله بود در آنجا گفيتم قياس خلف منحلّ به دو قياس می
شود که يك قياس از اين دو قياس ،اقترانی شرطی فراهم شده از حمليه و متصله است.
نكته -2علت استفاده کردن از اين قياس اين است که گاهی انسان مستقيماً نمی تواند بر مطلوب و مدّعای خود استدالل نمايد در
اينجاست که از راه باطل نمودن نقيض مدّعايش مدّعای خود را اثبات می کند چون وقتی نقيض مدّعا باطل شد قهراً مدّعی اثبات
می شود به دليل اينكه دو نقيض نمی توانند کاذب باشد به اين ابطال نقيض برای اثبات مدّعای قياس خَلف گويند و لذا در
تنبيهات شكل سوّم گفته شد قياس خلف از نوع استدالل غير مباشر است.
نكته -3چنانكه گفته شد قياس خلف از دو قياس فراهم شده است که نحوه انحالل آن به دو قياس در مطلب دوّم خواهد آمد دو
قياسی که خلف منحل به آنها می شود عبارتند از-1 :قياس اقترانی شرطی که از حمليه و متصله فراهم شده است -2 .قياس
استثنائی
نكته  -4توضيح قياس خلف با مثال:
مثال برای ضرب چهارم از شكل دوّم که از سالبه جزئيه و موجبه کليه تشكيل شده بود چنين بود.
بعض الجسم ليس بمعدن(صغری)
و کل ذهب معدن (کبری)
فبعض الجسم ليس بذهب(نتيجه)

.1رهبر خرد332/
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در اين مثال گفتيم مدعای ما اين است که اين نتيجه صادق است چون اگر صادق نباشد بايد نقيض آن که موجيه کليه است
صادق باشديعنی کل جسمٍ ذهبٌ و حال آنكه اين نقيض نمی تواند باشد چون اگر صادق باشد خلف الزم می آيد پس آن نتيجه می
بايست صادق باشد تا خلف الزم نيايد.
سؤال :چگونه اگر نقيض صادق باشد خلف الزم می آيد؟
جواب :برای توضيح خلف بايد مراحل زير را پشت سر بگذاريم.
الف) اگر نقيض صادق باشديعنی کل جسم ذهب .اين نقيض را به کبرای قياس يعنی کل ذهب معدن ضميمه می کنيم و از اين دو
شكل اول فراهم می کنيم به اينصورت :
کل جسم ذهب و کل ذهب معدن فكل جسم معدن
ب) نتيجه به دست آمده را با صغرای قياس يعنی بعض الجسم ليس بمعدن مقايسه می کنيم می بينيم ايندو نقضيان هستند؛ پس
يا اين نتيجه کاذب است و يا صغری .چون هر دو نمی تواند صادق باشد.اما صغری نمی تواند کاذب باشد چون فرض اين است که
صغری صادق است و لذا کذب آن خالف فرض می شود پس قهراً نتيجه کاذب خواهد بود
ج) نتيجه که کاذب بود قهراً کذب آن يا ناشی از صغرای قياس شده است يعنی کل جسم ذهب ويا از کبرای ناشی شده است که
کل ذهب معدن باشد اما از کبری ناشی نشده است چون اين کبری کبرای قياس اصلی بوده که فرض صدق آن بود پس می ماند
صغری پس بايد صغری کاذب باشد زمانيكه صغری کاذب شد نقيض آن صادق می شود که بعض الجسم ليس بذهب است مدّعای
ما همين بود که اين قضيه صادق است.
نكته -2قياس خَلف از دو قياس تشكيل شده است:
شروح شمسيه  -236/جوهر النضيد  116/شرح مطالع-331/اشارات  ،1ص -212اساس االقتباس319/
 -1قياس اقترانی شرطی به اين صورت:
لولم يصدق المطلوب (س ب ح) تصدق نقيضه(کل ب ح) صغری
[يعنی اگر بعض الجسم ليس بذهب صادق نباشد بايد نقيض آن که کل جسم ذهب است صادق باشد]
و کل د م (کبری)
[يعنی و هر ذهب معدن است]
فلولم يصدق المطلوب فكل ب م (نتيجه )
}يعنی اگر بعضی الجسم ليس بذهب صادق نباشد پس کل جسم معدن صادق می شود [
 -2قياس استثنائی :
لولم يصدق المطلوب فكل ب م( صغری)
ولكل کلّ ب م کاذب(کبری -استثناء نقيض تالی)
نتيجه :س ب ح صادق (نتيجه -نقيض مقدم )
توجه :در هر صغری که از قياس خلف استفاده شد می بايست آن را به اين دو قياس برگرداند برای اينكه مطلب روشن شود چند ضرب
از ضروبی که در آنها از قياس خلف استفاده شده بود به اين دو قياس برگردانيد.
نكته  1از جمله قياسهای که مرکب از دو قياس است مساوات می باشد که نحوه استد الل  123آن به دو قياس در مطلب دوّم خواهد
آمد .مثل :الف مساوی ب ،ب مساوی ج پس الف مساوی ج.
نكته  -2اولين مثالی که از معلّم اول برای اين قياس گفته شد مشتمل برلفظ مساوی بود به اين جهت نام اين قياس را مساوات
گذاشته اند.
نكته 3صدق قياس مساوات متوقف بر صدق قضيه خارجيهّ ای که محذوف می باشد پس اگر آن مقدمه خارجيه صادق باشد اين نيز
صادق و منتج است.مثل:
الف مساوی ب-وب مساوی ج پس الف مساوی ج – اين قياس صادق است چون آن مقدمه خارجيه که مساوی المساوی مساو می باشد
صادق است اگر مقدمه خارجيه کاذب باشد
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قياس نيز کاذب است و منتج نخواهد بود مثل 2:نصف  4و 4نصف 1اين قياس نتيجه نمی دهد که  2نصف  1است چون مقدمه خارجيه
که نصف النصف نصفُ است کاذب است.
الف مساوی ب(صغری)
ب مساوی ج(کبری)
الف مساوی ج(نتيجه ) اين قياس با اين شكلی که دارد داخل در هيچيك از قياسهای که تابحال خوانده شده نيست چون اين قياس:
اوّالً :قياس اقترانی حملی نيست بدليل اي نكه حد وسط بتمامه دردو مقدمه تكرار نشده است جهت حدّوسط (مساوی ب) است که در
کبری تنها قسمتی از آن آمده استيعنی ب
ثانياً :قياس اقترانی شرطی نيست چون هيچيك از مقدمات قياس قضيه شرطيه نيست.
ثالثاً :قياس استثنای نيست چون قياس مشتمل برارداة استثناء (لكن)نيست.
ولذا بايد اين قياس را به قياس منظم برگردانيم تا به شكل قياس مألوف و مأنوس درآيند اين قياس مرکب از دو قياس است:
قياس اوّل :الف مساوی ب (صغری) هرمساوی ب مساوی است با مساوی ج (کبری) الف مساوی است با مساوی ج .اين قياس اقترانی
حملی شكل اول است که بايد صغری و کبری و نتيجه آن را مورد بررسی قرار داد.
و امّا صغری :همان صغرای قياس اصلی است است بدون کم و زياد
و امّا کبری:اين کبری قضيه صادقه ای است که از مقدمه دوّم قياس مساوات (ب مساوی ج ) گرفته شده است چون با توجه به اين
مقدمه دوّم ب اسم ديگرش ما سياوی ج است  .آنگاه اگر گفته شد هر مساوی ب مساوی ب است قضيه ای صادق می باشد که از
بديهيات است و شما می توانيد بجای اسم ديگرش را که ج بگذازيد که چنين می شود :هر مساوی ب .مساوی مساوی ج است و اين
همان کبری است.
و امّا نتيجه :برای حّد نتيجه حدوسط را که مساوی ب است حذف نموديم آنگاه اين نتيجه بدست آمده.
قياس دوم :
الف مساوی است با مساوی ج (صغری) هر مساوی مساوی ج مساوی ج است (کبری) الف مساوی ج اين قياس اقترانی حمل از نوع
شكل اول است که بايد صغری و کبری و نتيجه آن را بررسی کرد.
امّا صغری:اين نتيجه قياس اول است.
امّا کبری :را از مقدمه خارجيه مساوی المساوی مساوٍ گرفته ايم در طبق اين مقدمه خارجيه گفته می شود  :هر چيز (الف) که مساوی
است با مساوی ج (يعنی ب) مساوی است با ج.
امّا نتيجه  :براي احّد نتيجه حدوسط را که مساوی ج است حذف نموديم و اين نتيجه را گرفتيم  .اشارات271/1-
نكته  -1استقراء آن است که ذهن انسان با بررسی جزئياتيك حكم کلّی را استنباط کند پس اساس و پايه هرحكم کلّی جستجوی
جزئيات می باشد که همان استقراء است .مثل اينكه ما تعدادی از حيوانات را مورد بررسی قرار می دهيم می بينيم هنگام غذا خوردن
فكّ پائين خود را حرکت می دهد از اين جستجويك قاعده کلّی استنباط می کنيم که کلّ حيوانيحرّك فكلّه اال نعل عند المنتح اساس
االقيباس 331/
نكته -2فرق استثناء و قياس استقراء از خاص به عام استدالل می شود و انتقال از جزئی به کلّی است ولی در قياس از عام به خاص
استدالل می شود از کلّی به جزئيات است.
نكته -3استقراء بر دو قسم است:
الف تامّ :اگر همه جزئيات و مصاديقيك کلّی را جستجو کنيم و پس از جستجو حكمی کلّی دربارةهمه آنها صادر کنيم اين استقراء تام
است ويقين آور می باشد.
فائدة :هر حقيقت بازگشت اين استقراء به قياس است که آن را قياس مقسّم می نامند مثالً وقتی شما می گويند :هر شكلی از اشكال
هندسی متناهی محدوالت چرا که همه اشكال کروی و همه اشكال ضلع داره متناهی و محدودنه گرچه ظاهراً می نمايند که از راه
جزئيات به حكم کلّی دستيافت امّا در حقيقت بازگشت استدالل فوق بهيك قضيه منفصله و دو قضيه حمليه به صورت زير است :هر
شكلی هندسييا کروی استيا ضلع دار(مقصله) جوهرالنضيد– 174/شرح مطالع317/
هر شكل کروی متناهی و محدود است(حمليهّ)1
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و هر شكل ضلع دار متناهی و محدود است (حمليه )2پس هر شكل هندسی متناهی و محدود است( نتيجه ) در اينجا دو قضيه حمليه
در واقع دو کبرای کلّی هستند که براساس آنها حكم هريك از اشكال هندسی تعبين شده است و اين قياس است نه استقراء.
ب) ناقص  :اگر بعضی از جزئيات و مصاديقيك کلّی را جستجو کنيم و پس از جستجو حكمی کلّی در بارة همه افراد صادر کنيم
استقراء ناقص نام دارد که تنها مفيد ظنّ به حكم کلی است و نهيقين .
آموزش منطق136/
نكته -1در مقدّمات قياس دائماًيك مقدمه کليهّ وجود دارد.
نكته -2مقدّمه و کلم کلّی دو صورت دارد.
الف)يك مرتبه افراد و مصاديق محدود است در اي ن صورت استقراء تامّ افراد آن مختلف است و با توجه به اينكه استقراء تام مفيديقين
است آن قاعده کليه و حكم کلّی نيزيقين خواهد شد.
ب)يك مرتب ه افراد آن نا محدود است که اکثر قواعد و احكام کليه چنين هستند در اينصورت استقراء تامّ افراد آن ممكن نيست تنها
استقراء ناقص ممكن است و با توجّه به اينكه استقراء ناقص مفيد ظنّ است ان قاعده و حكم کلّی نيز ظنی خواهد شد .
نكته  -3زمانيكه يكی از مقدّمات قياس ظنی شد قياس نيز ظنی خواهد بود و نه يقين
.با توجه به اين سه نكته اشكال اين است قياس که بعنوان برهان در مطالب فلسفی و غير فلسفی از آن استفاده می کنيم يك امر
ظنّی و غير برهان است چون اساس آن استقراء ناقص است که مفيد ظنّ می باشد.
جواب :استقراء ناقص  4نوع می باشد که تنهايك نوع از آن ظن آور است و سه نوع ديگريقين آور باشد:
الف) استقراء ناقص که فقط مبتنی بر مشاهده و ديدن بعضی افراد استيعنی انسان استقراء کننده بعضی از افراديك کلّی را می بيند و
بدون علت يابی يك حكم کلّی صادر می کند اين استقراء برای انسان تنها ظن آور است.
ب)استقراء ناقصی که مبتنی بر مشاهده بعض افراد علت يابی است يعنی انسان استقراء کننده بعد از مشاهده بعضی از افراد يك کلّی
وصفی را در آنها می بيند آنگاه به علت يابی می پردازد علت وجود اين وصف در اين افراد چيست .در مقام عّلت يابی پی می برد عّلت
ثبوت اين وصف خاصيتی است که در کلّی اين افراد است نه خصوص اين افراد ديده شده اينجاست که حكم کلّی را صادر می کند اين
استقراء ناقص قطعاً مفيد يقين است چون عّلت اين وصف در تمامی افراد است و تخلّف معلول
(وصف) از عّلت محال است پس اين وصف در همه است.
ج) استقراء ناقص که مبتنی بريك امر بديهی عقلی است مثل الكلّ اعظم من الخبر اين قاعده کليه ای است که ما تمام افراد و مصاديق
آن را جستجو نكرده ايم  .با اين وجود حكم را به صورت کلّی می گويم چونيك امر بديهی است که تصوّر موضوع و محمول ما را کافی
است برای اين حكم نمودن توجّه به اين مطلبه الزم است که اين دو واقع استقراء نيست بدليل اينكه حكمها اين چنين اصالً نيازی به
مشاهده افراد ندارد و حال قوام و اساس استقراء به مشاهده است.
د) استقراء ناقصی که مبتنی بر مماثلت و مشابهت کامله بين جزئيات و افراد يك کلّی است يعنی انسان استقراء کننده بعضی افراد يك
کلّی را می بيند و چون افراد اين کلی را شبيه بهم می داند يك حكم کلّی صادر می کند.
علوم اسالمی استاد مطهری16/
نكته -1انتقال ذهن از حكم يك شئ به ثبوت همان حكم در شئ مشابه آن تمثيل ناميده می شود و به عبارت ديگر اثبات حكمی در
فردی بخاطر وجود آن حكم در فرد مشابه به آن استدالل تمثي ل نام دارد که در اصطالح فقها و در علم اصول به چنين استداللی قياس
گفته می شود
نكته  2در تمثيل  4رکن وجود دارد.
الف) اصل :طرفی است که يقيناً حكم آن را می دانيم.
ب) فرع :طرف ديگری است که می دانيم حكم را در مورد آن نيز اثبات کنيم.
ج) جامع :به وجه مشابهت دو طرف گويند.
د)حكم همان است که وجود آن در اصل يقين است و در فرع به دنبال اثبات آنيم.
نكته -3صرفيك مشابهت بين دو چيز نمی تواند دليل تامّی بر مشابهت آنسو در همه جهات باشد از اين رو گفته اند تمثيل جز احتمال
چيز ديگر را نمی آفري د البته ممكن است کثرة وجوه تشابه و شدّت آنها موجب قوّت احتمال تا سرحدّ ظنّ شود هرگز آن را به مرزيقين
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و قطع نخواهد رساند و لزا ارزش تمثيل از قياس و استقراء کمتر است.
بله اگر در موردی دريافتم که جامع عّلت تامّه ثبوت حكم در طرف اصل است آنگاه به متقضی قاعده عليت (با وجود عّلت تامهّ معلول
نيز حتمی الوقوع خواهد)يقيناّ به ثبوت در طرف فرع نيز تصديق خواهيم کرد بازگشت چنين تمثيل در واقع به قياس است و لزا
مفيديقين می باشد ولی درك اينكه جامع علّت تامهّ ثبوت حكم در اصل است به سادگی ممكن نيست و در مسايل و احكام شرعيه
درك اين مطلب تنها از ناحيه شارع ممكن است.
آموزش منطق137/
مثالً امام فرموده است :علّت اينكه آب چاه چيزی او را فاسد نمی کند مادّه داشتن آن است از اينجا می توانيم اين حكم را به هر آبی که
مادّه دارد سرايت دهيم مثالً به اين صورت
ماء الحمام له مادّة
و کلّ ماء له مادة واسع اليفسده شئ
فماء الحمام واسع اليفسده شئ
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